
Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego 

 
 

Szczegółowe warunki świadczenia usług kierowcy w transporcie sanitarnym i  dla PCZ sp. z o. o. 
w Poddębicach 

I. Kierowca wykonuje swoje obowiązki samodzielnie, uwzględniając zlecenia osób   koordynujących pracę 

kierowcy transportu sanitarnego i NPL PCZ Sp. z o. o. 

II. Kierowca zobowiązany jest pełnić  dyżur wg ustalonego comiesięcznego harmonogramu pracy 

określającego dni i godziny realizowania usług.  

III.  Kierowca  stosuje przepisy dotyczące podmiotów leczniczych oraz wewnętrzne przepisy PCZ sp. z o. o., 

w szczególności Regulamin organizacyjny obowiązujący w PCZ sp. z o. o. 

IV. Kierowca zobowiązuje się do wykonywania świadczonych usług z zachowaniem należytej staranności, 

zgodnie ze standardami postępowania obowiązującymi w PCZ sp. z o. o. 

V. Poza postanowieniami niniejszego zakresu prac, kierowca winien znać i stosować przepisy bhp, p-poż. 

VI.  Do obowiązków kierowcy należy sumienne i rzetelne wykonywanie następujących czynności: 

1. Czuwanie nad powierzonym mieniem, 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy, 

3. Sprawowanie należytej pieczy nad powierzonym mu środkiem transportu, w szczególności: 

-  utrzymywanie czystości i porządku w pojeździe zgodnie z powszechnie obowiązującymi  przepisami, 

-  utrzymywanie w czystości wyposażenia pojazdu, 

-  przekazanie zmiennikowi czystego pojazdu. 

4. Sprawdzanie stanu technicznego pojazdu, przed rozpoczęciem  pracy (zdając i przyjmując pojazd 

potwierdzić ten fakt podpisami w karcie drogowej), 

5. Oszczędne użytkowanie paliwa, tankowanie paliwa do ambulansu zgodnie z zasadami ustalonymi przez 

PCZ sp. z o. o., 

6.  Prowadzenie kart drogowych,  

7. Właściwe eksploatowanie pojazdu w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu, awariom, 

nieuzasadnianemu zużyciu. 

8. Niezwłocznie zgłaszać na piśmie, a w razie braku takiej możliwości telefonicznie (i niezwłocznie 

poinformować na piśmie) awarie pojazdu oraz konieczność wykonania przeglądów, konserwacji  

i napraw przekraczających możliwości i kompetencje kierowcy, 

9. Wykonywanie zleceń w szczególności: pielęgniarki oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z 

Izbą Przyjęć, Lekarza SOR, lekarza NPL, pielęgniarki dyżurnej NPL oraz współdziałania z innymi 

pracownikami podczas zleceń wyjazdu, a także udzielania pomocy przy przenoszeniu pacjentów, 

VII.  Na każdą zamierzoną zamianę dyżuru z innymi kierowcami, zainteresowany powinien uprzednio 

uzyskać zgodę od bezpośredniego przełożonego. 

VIII. Bezpośrednim przełożonym kierowcy jest pielęgniarka oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

z Izbą Przyjęć.  

 

 

 

 Akceptuję: 


