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O G Ł O S Z E N I E 
dotyczy: rozstrzygnięcia konkursu ofert  nr sprawy: ASK/SKT/KO/3/2009 –z zakresu  transportu 

sanitarnego 
               Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu informuje, Ŝe w wyniku w/w postępowania 
konkursowego został wybrany następujący wykonawca: 
Kolumna Transportu Sanitarnego 
„TRIOMED” Sp. z o.o. 
ul. Rapackiego 14 
20-150 Lublin 
Za usługi będące przedmiotem konkursu ustalono następujące ceny: 

    karetka wypadkowo-chorobowa „W”  z lekarzem + kierowca i sanitariusz 
       transport w granicach miasta 
• ryczałt 108,00 zł brutto za pierwszą godzinę pracy i gotowości zespołu, oraz 85,00 zł brutto za 

kaŜdą następną godzinę pracy zespołu,  
• transport poza granicami miasta; 

ryczałt 108,00zł brutto za pierwszą godzinę pracy zespołu + 1,95zł brutto za kaŜdy przejechany 
kilometr oraz 70,00 zł za kaŜdą godzinę pracy zespołu.  

      karetka wypadkowa-chorobowa „W” zespół paramedyczny  
      transport w granicach miasta 
• ryczałt 75,00 zł brutto za pierwszą godzinę pracy i gotowości zespołu, oraz 55,00 zł brutto za 

kaŜdą następną godzinę pracy zespołu,  
• transport poza granicami miasta; 

ryczałt 75,00zł brutto za pierwszą godzinę pracy zespołu + 1,95zł brutto za kaŜdy przejechany 
kilometr oraz 60,00 zł za  kaŜdą godzinę pracy zespołu.  

      karetka przewozowa P – tylko kierowca 
      transport  w granicach miasta 
• ryczałt 36,00 zł brutto za pierwszą godzinę pracy kierowcy oraz 33,00 zł brutto za kaŜdą następną 

godzinę pracy kierowcy, 
• transport poza granicami miasta;  

 ryczałt 36,00zł brutto za kaŜdą godzinę pracy kierowcy + 1,55zł brutto za kaŜdy    
 przejechany kilometr  

      karetka z zespołem przewozowym TS – kierowca z ratownikiem lub sanitariuszem       
      transport w granicach miasta 
• ryczałt 60,00 zł brutto za pierwszą godzinę pracy zespołu i gotowości zespołu oraz 45,00. zł brutto 

za kaŜdą następną godzinę pracy zespołu,  dodatkowo 1,95zł/km poza granicami miasta. 
      karetka przewozowa dla pacjentów dializowanych PD  transport w granicach miasta 
• ryczałt 36,00zł brutto – rozliczeniu ryczałtowemu podlegają chorzy woŜeniu w grupach, zgodnie z 

harmonogramem dializ, w wypadku transportów dodatkowych rozliczenie stawką 1,90zł 
brutto/km z zastrzeŜeniem, Ŝe kwota wynikowa nie moŜe być niŜsza niŜ kwota ryczałtowa, 

• transport poza granicami miasta, 
ryczałt 40,00zł- rozliczeniu ryczałtowemu podlegają chorzy woŜeni w grupach, zgodnie z 
harmonogramem dializ , w przypadku transportów dodatkowych rozliczenie stawka 1,90zł/km z 
zastrzeŜeniem, Ŝe kwota wynikowa nie moŜe być niŜsza niŜ kwota ryczałtu.    
 
        



 


