
 

Załącznik nr 1b do SWZ / 

Załącznik do umowy 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Część nr 2 – usługi transportu prób do badań laboratoryjnych BSE/TSE  

i monitoringowych do m. Białystok, Puławy, Siedlce. 

 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi transportu prób do badań 

laboratoryjnych BSE/TSE i monitoringowych do m. Białystok, Puławy, 

Siedlce. 

2. Usługa będzie realizowana będzie przez okres 9 miesięcy od dnia zawarcia lub do 

wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację umowy. 

3. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Przedmiot zamówienia określa zakres 

podstawowy 34 664 km oraz zakres opcjonalny 12 014 km, Razem: 46 678 km. 

4. Usługa będzie realizowana w środy, czwartki i piątki, w tym: 

4.1. Usługa przewozu prób laboratoryjnych do badań monitoringowych do Zakładu 

Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 26. 

− Trasa: Olsztyn – Ełk – Białystok – Olsztyn (542 km) 

− Miejsce i czas odbioru prób: 

• Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie, czwartek, godz. 7:30-8:00, 

• Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku, czwartek, do godz. 10:30-11:30, 

− Miejsce i czas przewozu prób - Zakład Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku,  

w tym samym dniu maksymalnie do godz. 14:30, 

− Przewidywana ilość kursów: 2-3 kursy w miesiącu, w czwartki lub inny dzień 

roboczy w przypadkach, gdy w/w dzień jest dniem wolnym od pracy. 

4.2. Usługa przewozu prób laboratoryjnych do badań monitoringowych do 

Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach, ul. Partyzantów 57, 

− Trasa: Olsztyn – Puławy – Olsztyn (700 km), 

− Miejsce i czas odbioru prób - Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie,  

o godz. 13:30, 

− Miejsce i czas przewozu prób – Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach,  

w tym samym dniu, do godz. 19:00, 

− Przewidywana ilość kursów: 2-5 kursów w miesiącu, w środy, lub inny dzień 

roboczy w przypadkach, gdy w/w dzień jest dniem wolnym od pracy. 

4.3. Usługa przewozu prób laboratoryjnych do badań monitoringowych do Zakładu 

Higieny Weterynaryjnej w Siedlcach, ul. Kazimierzowska 29, 

− Trasa: Olsztyn – Siedlce – Olsztyn (542 km), 

− Miejsce i czas odbioru prób - Zakład Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie,  

o godz. 07:30, 

− Miejsce i czas przewozu prób – Zakład Higieny Weterynaryjnej w Siedlcach,  

w tym samym dniu do godz. 11:30, 

− Przewidywana ilość kursów: 4-5 kursów w miesiącu, w piątki, lub inny dzień 

roboczy w przypadkach, gdy w/w dzień jest dniem wolnym od pracy. 

 

 

 

 



 

INFORMACJE OGÓLNE:  

5. Informacje o konieczności przewozu prób będzie każdorazowo potwierdzał 

Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego w terminie na min. 12 godzin przed 

planowanym wyjazdem. 

6. 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,  

− uczestnictwo w ich przekazaniu odbiorcom. 

7. Wykonawca ma obowiązek zapewnić środek transportu (wraz z kierowcą) 

pozwalający na jednorazowy przewóz od 10-20 termotoreb, każda do 20 kg (do 400 

kg).  

8. Zamawiający zobowiązuje się do przeszkolenia Wykonawcy w zakresie 

postępowania z przewożonym materiałem. 

9. Próbki do transportu będą zapakowane w oplombowane termotorby. Za 

prawidłowe przygotowanie prób do transportu odpowiada Zamawiający. 

10. Wykonawca lub upoważniony pracownik Wykonawcy (kierowca) odpowiada za 

sprawdzenie zaplombowania wszystkich termotoreb i pisemne potwierdzenie ich 

przyjęcia z wpisem godziny odbioru. 

11. 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 należy 

przewozić w taki sposób, aby nie doszło do ich przesuwania lub wywracania. 

12. Po dostarczeniu termotoreb z próbkami do wskazanych punktów docelowych  

w obecności upoważnionego pracownika odbiorcy należy zerwać plomby  

i przekazać protokolarnie próbki. 

13. W przypadku zaistnienia niezgodności upoważniony pracownik odbiorcy odnotuje 

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

14. Przedmiotowa usługa transportowa nie może odbywać się łącznie z transportem 

przesyłek innych nadawców. 

15. 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. 

16. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zobowiązany jest do 

podstawienia pojazdu zastępczego, zapewniającego wykonanie zamówienia zgodnie 

z warunkami Zamawiającego do 4 godzin (liczonych od momentu wystąpienia 

awarii i poinformowania przedstawiciela Zamawiającego). 

 

 


