
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1.1 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe na potrzeby organizacji specjalistycznych kursów 

wyjazdowych organizowanych w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki 

Społecznej w Białymstoku projektu systemowego „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz 

specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–

2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie 

aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji 

społecznej.  

 

2. LOKALIZACJA, TERMIN I WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA 

1) Kursy specjalistyczne odbywać się będą w Hotelu Warszawa, ul. Zdrojowa 1, 16-300 Augustów, 

w okresie od dnia podpisania umowy do 21 grudnia 2012r. Zamówienie obejmować będzie 

przewozy uczestników kursów specjalistycznych z Białegostoku na miejsce odbywania się 

kursów specjalistycznych oraz odbiór uczestników kursów specjalistycznych  

i przewóz ich do Białegostoku (autokar do 37 osób). Zamawiający planuje zorganizować  

2 czterodniowe kursy specjalistyczne dla dwóch grup jednocześnie w grudniu 2012r. Planuje się 

zorganizować dwa przewozy. Przez przewóz rozumie się transport uczestników do i z miejsca 

odbywania się kursów specjalistycznych. Zamawiający nie pokrywa kosztów „pustych” 

przejazdów. Szacowana maksymalna ilość kilometrów – 500. Działania realizowane będą  

w dniach tygodnia - od poniedziałku do piątku. 

2) Podana powyżej przewidywana ilość kilometrów stanowi tylko obliczoną z należytą starannością 

wielkość szacunkową przydatną do wyliczenia ceny oferty. Zamawiający zapłaci za faktycznie 

wykonaną ilość kilometrów po cenie jednostkowej podanej w ofercie za 1 km – zgodnie  

z zapisami zawartymi w rozdziale 2 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 4. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1) Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia autokaru na czas, na każde zlecenie 

Zamawiającego otrzymane faksem lub e-mailem. Zamówienia składane będą co najmniej 2 dni 

przed danym działaniem. Wszelkie niezbędne informacje, jak ilość osób do przewozu czy 

godzina podstawienia autokaru, zawarte będą w zamówieniu. Na prośbę Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia autokaru przed wyjazdem na dane działanie do 

kontroli przez policję w miejscu do tego przez nią wskazanym. Wykonawca zobowiązuje się 

ponadto do zrealizowania usługi w optymalnym czasie wskazanym przez Zamawiającego 

według harmonogramu danego działania. 

2) Wykonawca w zakresie przewozu uczestników kursów specjalistycznych musi dysponować co 

najmniej jednym autokarem z minimalną ilością miejsc siedzących (nie uwzględniając 

kierowcy) - 37. Kierowca, którego Wykonawca zapewni do wykonania usługi przewozu musi 

posiadać wszelkie niezbędne dokumenty uprawniającego go do wykonania usługi i co najmniej 



  

2-letnie doświadczenie w transporcie osób. 

3) Ponadto transport uczestników powinien odbyć się autokarem o następujących cechach  

i wyposażeniu: 

a) wyprodukowany nie wcześniej, niż w 2005 roku, 

b) czysty i sprawny technicznie;  

c) posiadający aktualne badania techniczne i inne dokumenty warunkujące dopuszczenie 

pojazdu do ruchu, 

d) sprawna klimatyzacja i ogrzewanie, 

e) obszerne miejsce na bagaże, 

f) WC dostępne dla uczestników, 

g) wygodne, rozkładane i odsuwane siedzenia wyposażone w podłokietniki oraz małe stoliki,  

h) indywidualne oświetlenie i nawiewy dla każdego pasażera, 

i) nagłośnienie, mikrofon, telewizor (video), radio, 

j) nawigacja GPS. 

4) Zamawiający: 

-dysponuje miejscem parkingowym dla autokaru przy hotelu w dniach, w których odbywać się 

będą kursy specjalistyczne. Nie zapewnia jednak wyżywienia i pobytu w hotelu dla kierowcy. 

Decyzja o pozostaniu autokaru wraz z kierowcą w miejscu odbywania się kursów oraz 

wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy. 

-nie pokrywa kosztów związanych z płatnymi parkingami poza wyżej wymienionymi ani nie 

dokonuje płatności za inne nie przewidziane przez Zamawiającego opłaty związane z 

transportem (np. mandaty). 

5) Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia podczas 

wykonywania usługi przewozu.  

6) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kierowcy o odpowiednich kwalifikacjach  

i odpowiednim stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego 

zapewnienia zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji. 

7) W przypadku awarii autokaru uniemożliwiającej kontynuację podróży Wykonawca 

zobowiązuje się do podstawienia sprawnego autokaru spełniającego takie same wymogi bez 

zbędnej zwłoki, o ile nie jest w stanie usunąć awarii na miejscu. 

8) Ubezpieczenie NNW dla uczestników wizyty studyjnej zapewnia Zamawiający, ubezpieczenie 

kierowcy pozostaje po stronie Wykonawcy. 

9) Wykonawca musi zapewnić: 

 możliwość oznaczenia autokaru przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego w zakresie informatyzacji i promocji POKL; 

 miejsce parkingowe dla autokaru na czas zbiórki/odjazdu/przyjazdu uczestników znajdujące 

się w odległości nie większej niż 200 metrów od dworca PKP i PKS. 

 przewóz autokarem materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz sprzętu (laptop, 

rzutnik). 

 


