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Odpowiedzi na pytania w ramach postępowania dotyczącego 

WYŁONIENIA DOSTAWCY USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU 

OPIEKI MEDYCZNEJ W KATOWICACH 

 

 

1) Czy posiadają Państwo przykładowy (lub z wcześniejszych zamówień) harmonogram przejazdów? 
Niestety nie posiadamy przykładowego harmonogramu przejazdu – usługa jest realizowana po raz pierwszy. 

 
2) Czy są Państwo w stanie określić mniej więcej jakie będzie zapotrzebowanie ( miesięcznie ) na liczbę km? 

Niestety nie mamy danych na podstawie których można dokonać takiego szacunku – usługa jest realizowana po 

raz pierwszy. 

 
3) Czy stawka za km naliczana będzie od miejsca pierwszego pacjenta do szpitala czy od ustalonego punktu 

wyjazdu samochodu np. centrum ? 
Co do zasady w taksówkach obowiązuje opłata początkowa ( która ma zrekompensować podjazd taksówki ) 
oraz opłata za postój ( w momencie gdy taksówka stoi w korkach doliczana jest opłata mniej więcej 0.67 zł za 

każdą minutę) 
Przy dowozie będzie to pierwszy adres odbioru pacjenta, przy czym spośród podanych adresów będzie można 

dokonać optymalizacji punktu startowego. 

Przy odwozie będzie to adres ul. Morawa 31, Katowice. 

 
4) Czy stawka za km może zostać podana w kolejności przykład: X za 1km + X opłata początkowa + X 

oczekiwanie , czy ma zawierać już tą końcową cenę uwzględniając wszystkie czynniki które wpływają finalnie na 

ostateczną cenę 1 km? 
Preferujemy docelową stawkę za kilometr uwzględniającą wszystkie możliwe elementy składowe ceny. 

 
5) Na ile osób maksymalnie może być   złożone zamówienie?  

Łącznie maksymalnie w ciągu jednego dnia usługa może dotyczyć 14 osób. W grupie o takiej liczebności 

pacjenci w okresie projektu tj. od 08.08.2016 do 30.04.2018 będą korzystali z projektu. Skład grupy może się 

zmieniać średnio co ok 1 m-c, ale to nie będzie reguła. Co do zasady zawsze będą to mieszkańcy miasta 

Katowice. 


