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Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
Przedmiot zamówienia: Usługa pobierania próbek na obecność 
koronawirusa (SARS-CoV-2) w punkcie kontenerowym znajdującym się 
na terenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 
(UMWD) - ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 we Wrocławiu 
 
Wymagania ogólne: 
1. Okres świadczenia usługi – od dnia zawarcia umowy do 30 września 

2021 r 
2. Możliwość wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z zachowaniem 

7-mio dniowego okresu wypowiedzenia 
3. Miejsce wykonywania usługi – kontenerowy Punkt poboru próbek na 

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14 we Wrocławiu (parking przed UMWD 
– przy ulicy Mazowieckiej we Wrocławiu) 

 
Wymagania dotyczące zakresu Usług: 
1. Pobieranie prób z nosa i gardła pacjentów oraz bieżące: uzupełnianie 

zleceń skierowania na badanie, wewnętrznej ewidencji pacjentów, 
obsługi systemów informatycznych niezbędnych do realizacji 
skierowania na badanie w kierunku SARS-CoV-2 

2. Pobieranie i przechowywanie prób musi odbywać się zgodnie z 
procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, przekazanymi 
Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy 

3. Obsługa kasy rejestrującej (fiskalnej) i terminala płatniczego 
4. Usługa wykonywana 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 12:00 

(z zastrzeżeniem pobrania prób od wszystkich zarejestrowanych 
pacjentów oraz wszystkich pacjentów wykonujących badanie 
odpłatnie, którzy stawią się w punkcie pobrań do godziny 12.00) 

5. Wykonawca zobowiązany jest do należytego przygotowania Punktu 
przed jego otwarciem dla pacjentów, zastrzegając brak należności 
wynagrodzenia za czas potrzebny do przygotowania się przez 
personel Wykonawcy do świadczenia Usług 

6. Dostarczenie pobranych prób (wymazów) wraz z dokumentacją do 
siedziby Zamawiającego niezwłocznie - najpóźniej do 1 godziny po 
zakończeniu przez Wykonawcę świadczenia Usług w danym dniu, 
zgodnie z właściwymi przepisami regulującymi transport pobranego 
materiału do badań diagnostycznych 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 
E-mail: biuro@port.lukasiewicz.gov.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  
Nr KRS: 0000850580 

Strona 2 z 2 
 

7. Wykonawca zadba o zachowanie czystości w kontenerze i w obrębie 
miejsca wykonywania Usługi oraz bieżącą dezynfekcję przedmiotów i 
powierzchni w kontenerze oraz wietrzenie miejsca wykonywania 
Usługi. 
 

Wymagania dotyczące wykonawców: 
1. Oświadczenie o posiadaniu fachowej wiedzy oraz pozwoleń 

wymaganych przez przepisy prawa odnośnie wykonywanej Usługi 
2. Zespół wykonawcy musi składać się z minimum 2 osób posiadających 

odpowiednie do zadań kwalifikacje oraz znajomość aktów prawnych 
obowiązujących w ochronie zdrowia, przepisów określających prawa 
pacjenta, przepisów bhp i p.poż. 

3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi zapewnić zwiększenie 
liczby pracowników zespołu o jedną dodatkową wykwalifikowaną 
osobę 

4. Wykonywanie Usług w odzieży ochronnej i roboczej minimum: 
kombinezon klasy 3 bezpieczeństwa (norma EN 14126:2003 lub inną 
równoważną), maska ochronna minimum FPP2, dwie pary rękawic 
ochronnych nitrylowych, ochraniacze na buty, przyłbica i fartuch 
flizelinowy, którą Wykonawca sam zapewnia swojemu zespołowi; 
 

Wymagania dodatkowe: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej (dotyczy także członków personelu) na zasadach oraz na 
sumę gwarancyjną, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów 
z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866) oraz posiadania aktualnej polisy 
OC 

2. Wykonawca przedstawi wycenę Usługi zawierającej wszystkie 
przedstawione w opisie wymagania 

3. Wykonawca dostarczy oświadczenie o wykonywanych dotychczas 
analogicznych usługach polegających na pobieraniu próbek 
biologicznych (wymazów) od pacjentów.  
 

 


