Załącznik nr 1 do Zaproszenia BSU/22/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przez Wykonawcę usług przewozu (transportu)
osób (pielęgniarek lub/i lekarzy) wykonujących usługi świadczenia nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy
na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym.
Transport obejmuje przyjazd pojazdu i przewiezienie pielęgniarki lub lekarza z siedziby
Zamawiającego (Szpitala) do pacjenta, oczekiwanie na pielęgniarkę lub lekarza oraz powrót
z pielęgniarką lub lekarzem do siedziby Zamawiającego. Przewozy realizowane będą na
terenie Warszawy.
2. Przewóz wykonywany musi być pod adres wskazany przez Pracownika Zamawiającego (pod
wejście do budynku, domu, bloku (klatki)).
3. Wykonawca zapewni gotowość do realizacji usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od
18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy
od godziny 8:00 do godziny 8:00 dnia następnego.
4. Maksymalny czas przyjazdu pojazdu do siedziby Zamawiającego nie może być dłuższy niż 30
minut od momentu zgłoszenia lub w godzinach ustalonych z koordynatorem Zamawiającego
w przypadku transportów planowych.
5. Usługa transportu będzie realizowana na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub mailowego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przewozu w możliwie najkrótszym czasie
z poszanowaniem przepisów Prawa ruchu drogowego.
7. Wykonawca musi dysponować minimum 3 pojazdami samochodowymi spełniającymi
wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, którymi będzie
świadczył usługi przewozu (transportu) i posiadającymi ubezpieczenie OC/NNW.
8. Wymagania odnośnie pojazdu:
1) usługa świadczona musi być pojazdem sanitarnym (pojazdami sanitarnymi);
2) pojazdy sanitarne powinny być oznakowane i wyposażone zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
9. Wykonawca musi posiadać polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem umowy – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia polisy (najpóźniej
w dniu podpisania umowy) poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę
lub przez notariusza.
10. Wykonawca musi dysponuje minimum 3 kierowcami.
11. Usługa musi być świadczona przez kierowców zatrudnionych przez Wykonawcę,
posiadających aktualne prawo jazdy kat. B. Kierowcy muszą posiadać ważne książeczki
zdrowia wymagane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Usługa realizowana będzie
pojazdami Wykonawcy, spełniającymi wymogi obowiązującego prawa (w tym: posiadającymi
aktualne badania techniczne).

12. Kierowcy muszą płynnie posługiwać się językiem polskim.
13. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji usług transportowych.
14. Termin realizacji zamówienia: od dnia 03 czerwca 2022 r. (godz. 18:00) do 2 stycznia
2023 r. (8:00). W przypadku zawarcia umowy po 04 czerwca 2022 r. usługa świadczona
będzie od dnia zawarcia umowy do 2 stycznia 2023 r.
15. Przybliżona liczba transportów miesięcznie: 60-100.

