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Załącznik nr 1a do SIWZ/  

Załącznik do umowy 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zadanie nr 1 – usługi transportu prób do badań laboratoryjnych w kierunku afrykańskiego pomoru 

świń (ASF) i innych chorób zakaźnych oraz monitoringu pasz do m. Gdańsk i Puławy. 

 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi transportu prób do badań laboratoryjnych  

w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF) i innych chorób zakaźnych oraz 

monitoringu pasz do m. Gdańsk i Puławy. 

2. Usługa będzie realizowana do 31.07.2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych 

przewidzianych na realizację umowy, o których mowa w § 2 ust. 1, jeżeli nastąpi to przed dniem 

31.07.2021 r.  

3.Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres podstawowy  

24 050 km oraz zakres opcjonalny 23 730 km, Razem: 47780 km. 

4.Usługa będzie realizowana 4 razy w tygodniu (wtorek - piątek), szacunkowa ilość kursów:  

16-18 razy w miesiącu, w tym: 

4.1. Usługa przewozu prób laboratoryjnych do badań w kierunku ASF do Zakładu Higieny 

Weterynaryjnej w Gdańsku, ul. Kaprów 10 

1) WTOREK, ŚRODA, PIĄTEK po trasie standardowej: Olsztyn – Gdańsk – Olsztyn (360 

km) lub trasa niestandardowa: Olsztyn – Ostróda – Elbląg – Olsztyn (400 km) (po 

uprzednim potwierdzeniu wyjazdu przez Zamawiającego i polecenia odebraniu prób w m. 

Ostróda i Elbląg). 

2) Miejsce i czas odbioru prób - próbki należy odebrać z Zakładu Higieny Weterynaryjnej  

w Olsztynie, ul. Warszawska 109, w godzinach 8:00-09:00 (rano). 

3) CZWARTEK po trasie standardowej: Iława – Gdańsk – Iława (340 km). 

4) Miejsce i czas odbioru prób - próbki należy odebrać z Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

w Iławie, w godzinach 8:00-09:00 (rano).  

5) Miejsce i czas dowozu prób - próbki należy dostarczyć bezpośrednio do Zakładu Higieny 

Weterynaryjnej w Gdańsku, w tym samym dniu, maksymalnie do godziny 12:00. 

6) W przypadku wystąpienia świąt lub dni wolnych ustawowo od pracy dni wyjazdu będą 

realizowane dzień wcześniej lub dzień później (po uzgodnieniu przez Strony).  

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany dni i częstotliwości realizacji transportu 

prób w wyniku wystąpienia nagłej potrzeby lub przyczyn niezależnej od Zamawiającego. 

8) W przypadku wystąpienia nagłej potrzeby realizacja wyjazdów będzie odbywała się po 

telefonicznym uzgodnieniu. 

 

4.2. Usługa przewozu prób laboratoryjnych do badań w kierunku ASF i innych chorób zakaźnych 

do Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, ul. Partyzantów 57, (PIW czynny 

całodobowo) (WYJAZDY AWARYJNE) 

 Szacunkowa ilość kursów: 10 – 15 kursów (ustalona na podstawie wyjazdów realizowanych 

w roku I półroczu 2020). 

 Usługa będzie realizowana w przypadku wystąpienia ogniska chorób zakaźnych. Wobec 

powyższego Zamawiający nie jest w stanie określić liczby wyjazdów w danym miesiącu. 

 W przypadku wystąpienia nowych ognisk chorób zakaźnych może zachodzić 

konieczność wykonania usługi w każdy dzień tygodnia, włącznie z sobotami, 

niedzielami oraz w dniach ustawowo wolnych od pracy.  
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 Informacje o konieczności przewozu prób będzie każdorazowo zgłaszał Wykonawcy 

przedstawiciel Zamawiającego w terminie na min. 12 godzin przed planowanym 

wyjazdem. 

 Zamawiający zgłosi Wykonawcy konieczność wyjazdu do godziny 18:00. 

 Trasa standardowa: Olsztyn – Puławy – Olsztyn (690 km) lub trasa niestandardowa: 

odpowiedni Powiatowy Inspektorat Weterynarii na terenie województwa warmińsko–

mazurskiego – Puławy (po uprzednim potwierdzeniu wyjazdu przez Zamawiającego). 

 Miejsce i czas odbioru prób - próbki należy odebrać z Zakładu Higieny Weterynaryjnej  

w Olsztynie, ul. Warszawska 109, lub z ogniska występowania choroby z odpowiednich 

Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na terenie województwa warmińsko – 

mazurskiego. 

 Miejsce i czas dowozu prób - próbki należy dostarczyć bezpośrednio do Państwowego 

Instytutu Weterynarii w Puławach, ul. Partyzantów 57, niezwłocznie, w tym samym dniu. 

 

INFORMACJE OGÓLNE:  
 

5.Zakres usługi winien obejmować czynności: 

 terminowy przewóz prób oraz dostarczenie ich do w/w miejsc, 

 punktualne stawiennictwo w miejscu odbioru prób,  

 załadunek i wyładunek zaplombowanych termotoreb z próbami lub/ i bezpiecznych kopert  

 uczestnictwo w ich przekazaniu odbiorcom. 

6.Wykonawca ma obowiązek zapewnić środek transportu (wraz z kierowcą) pozwalający na 

jednorazowy przewóz od 10-20 termotoreb, każda do 20 kg (do 400 kg) lub/ i bezpiecznych 

kopert. 

7.Zamawiający zobowiązuje się do przeszkolenia Wykonawcy w zakresie postępowania  

z przewożonym materiałem. 

8.Próbki do transportu będą zapakowane w oplombowane termotorby lub bezpieczne koperty. Za 

prawidłowe przygotowanie prób do transportu odpowiada Zamawiający. 

9.Wykonawca lub upoważniony pracownik Wykonawcy (kierowca) odpowiada za sprawdzenie 

zaplombowania wszystkich termotoreb, bezpiecznych kopert i pisemne potwierdzenie ich 

przyjęcia w punkcie odbioru, z wpisem godziny odbioru. 

10.Próby należy dostarczać tym samym środkiem transportu, na który nastąpił załadunek  

w punkcie odbioru prób. W czasie transportu nie można przepakowywać pojemników na inne 

środki transportu. Termotorby i bezpieczne koperty należy przewozić w taki sposób, aby nie 

doszło do ich przesuwania, wywracania lub uszkodzenia. 

11.Po dostarczeniu termotoreb lub/i bezpiecznych kopert z próbkami do wskazanych punktów 

docelowych w obecności upoważnionego pracownika odbiorcy należy zerwać plomby  

i przekazać protokolarnie próbki. 

12.W przypadku zaistnienia niezgodności upoważniony pracownik odbiorcy odnotuje to  

w dokumencie, którego kopie wraz ze swoim podpisem przekazuje kierowcy. 

13.Przedmiotowa usługa transportowa nie może odbywać się łącznie z transportem przesyłek 

innych nadawców. 

14.Wykonawca (kierowca) po dokonaniu transportu prób jest zobowiązany do zwrotu pustych 

termotoreb oraz kopii protokołów do punktów przyjęcia prób najpóźniej w następnym dniu po 

wykonaniu usługi. 

15.W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu 

zastępczego, zapewniającego wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami Zamawiającego  

do 4 godzin (liczony od momentu wystąpienia awarii i poinformowania przedstawiciela 

Zamawiającego). 


