
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

____________________________________________________________________________________________________________ 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Mirowskiej  15 

 
Załącznik Nr 2 do specyfikacji  

Pakiet nr I  
 

Formularz asortymentowo-cenowy na świadczenia usług transportu krwi oraz materiałów do  badań (w okresie 12 miesi ęcy). 
 

L.p.  Rodzaj transportu Ilo ść  Cena jedn. 
Netto 

% VAT Cena jedn. 
Brutto 

Wartość netto Warto ść brutto 

1 Ośrodek Ostrych Zatruć  
w Sosnowcu 

40      

2 Regionalne Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Katowicach 

160      

3 Laboratoria szpitalne  
ul. Mickiewicza 12 lub  
ul. Mirowska 15 Częstochowa 

1050      

4 Transport do innych placówek płatny 
za kilometr (bez dojazdu  
do Zleceniodawcy) 

200      

 
Razem 

  

− Zapewnienie dyspozycyjności tak w obsłudze jak i w przyjmowaniu zleceń telefonicznych oraz realizacji transportów w określonych 
poniżej godzinach: 
a) od godz. 20.00 do godz. 8.00 w dni powszednie  
b) oraz całodobowo w pozostałe dni tygodnia (w tym święta). 

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia transportu bezpośrednio po zgłoszeniu telefonicznym, nie później niż w ciągu 30 minut.  
............................................................. 
 (miejscowość i data) 
 

...................................................................................................... 
podpisy osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

____________________________________________________________________________________________________________ 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Mirowskiej  15 

 
 

Pakiet nr II 
 

Formularz asortymentowo-cenowy na świadczenia usług transportu krwi w trybie „NA RATUN EK” (w okresie 12 miesi ęcy). 
 
 

L.p. Rodzaj transportu Ilość  Cena jedn. 
Netto 

% VAT Cena jedn. Brutto Wartość netto Wartość brutto 

1 Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa 
w Katowicach  

50      

 
Razem 

  

 
− Zapewnienie 24-godzinnej dyspozycyjności tak w obsłudze jak i w przyjmowaniu zleceń telefonicznych oraz realizacji transportów. 
− Zapewnienie realizacji transportów nagłych „NA RATUNEK” wymagających natychmiastowej realizacji, których Zamawiający nie jest w 

stanie przewidzieć i zaplanować. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia zadań bezpośrednio po zgłoszeniu telefonicznym i 
zakończenia realizacji nie później niż do 90 minut.  

 
............................................................ 
 (miejscowość i data) 
 

...................................................................................................... 
podpisy osób wskazanych w dokumencie  uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 

 
 


