
 

 

 
 
Załącznik nr 1 
Charakterystyka przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa, dowóz i odwóz studentów na i z miejsca wizyt 

studyjnych na poniższych trasach i w terminach: 
 

 TRASA 1:  
 

Wyjazd w terminie 25-30 czerwca 2017 r. - grupa  = 20  studentów oraz 1 opiekunów. 
 
Wyjazd dnia 25.06.2017 r. o godz. 5.00 z Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego  
w Poznaniu , Centrum Kongresowo – Dydaktyczne, ul. Przybyszewskiego 37  Poznań  i przywóz 
studentów  do Bremen (miejsce docelowe). 
Powrót dnia 30.06.2017 r. o godz. 16:00  z Bremen powrót do Poznania,  Uniwersytet 
Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , Centrum Kongresowo – Dydaktyczne, ul. 
Przybyszewskiego 37.  

2. Podana liczba osób korzystających z transportu nie jest ostateczna. Dokładna liczba zostanie 
potwierdzona na 5 dni przed rozpoczęciem usługi- tolerancja -2 osoby (ilość może się 
zmniejszyć o 2 osoby) 

3. Zamawiający nie zapewnia noclegu ani wyżywienia  kierowcy. Wykonawca pokrywa te koszty 
we własnym zakresie. 

4. Wymagania odnośnie pojazdu: autokar/bus wyposażony w klimatyzację, ABS, ASR oraz jeśli 
możliwe ESP. Musi on posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne, być 
czysty i posiadać sprawną regulację foteli. W trakcie przewozu, pasażerowie  muszą mieć 
zapewnione miejsca siedzące. 

5. Wykonawca musi posiadać wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu 
drogowego, stosownie do treści ust. z dnia 06 09 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 125, poz. 874  z późn. zm.), a ponadto samochód musi posiadać aktualną i ważną 
polisę ubezpieczenia OC i NW. 

6.  Dopuszcza się możliwość zmiany ilości pasażerów, ilości tras oraz zmiany trasy przejazdu (po 
cenach zaoferowanych w ofercie) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć z chwilą 
wszczęcia niniejszego postępowania, w szczególności: 
- w przypadku nieobecności uczestników/czek w danym dniu. 
- w przypadku rezygnacji pasażera lub pasażerów z udziału w projekcie 
- w przypadku przystąpienia nowych uczestników/czek do udziału w projekcie. 

7.   Wykonawca w  cenie przewozu (brutto) powinien ująć wszystkie dodatkowe koszty niezbędne 
do realizacji zamówienia, m.in.: koszty dojazdu do miejsca odbioru i z powrotem, opłat 
parkingowych, koszty postoju, delegacji dla osób realizujących zamówienie, ubezpieczenia OC i 
NW, koszty poruszania się po drogach płatnych, ubezpieczenie autokarów, koszty napojów 
(kawa, herbata i woda gaz/niegaz) raz na każde 4 godziny jazdy, zapewnienie innego pojazdu o 
podobnych danych technicznych w przypadku awarii, oznakowanie pojazdu (przewóz 
pasażerów) oraz wszystkie inne koszty związane z należytym utrzymaniem pojazdu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się niezapowiedzianym kontrolom przez 
Zamawiającego w czasie realizacji zamówienia, ale także wszelkiej wymaganej przez niego 
dokumentacji, oraz kontrolom przeprowadzanym przez inne instytucje finansujące 
zamówienie. 

9.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie czasu pracy 
kierowców oraz przestrzegania ogólnych warunków przewozu. 



 

 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania ITD i/lub Policji w przypadku, gdy 
warunki techniczne pojazdu wzbudzają wątpliwości Zamawiającego lub jeśli będzie on miał 
wątpliwości dotyczące tego, czy kierowca pojazdu znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu. 
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli pojazd nie będzie mógł uczestniczyć w ruchu (lub 
kierowca będzie w stanie po spożyciu alkoholu), W zobowiązany jest zapewnić innego 
kierowcę lub podstawić inny pojazd zastępczy, odpowiadający wymaganiom określonym w 
niniejszym zap. ofertowym w czasie nie dłuższym niż  1 godz. od zgłoszenia. 

11. W przypadku awarii pojazdu przed wyjazdem W zobowiązany jest podstawić sprawny pojazd 
odpowiadający wymaganiom określonym w Zapytaniu Ofertowym, nie później niż w ciągu 1 
godziny od momentu zgłoszenia awarii. Wszelkie koszty związane z podstawieniem pojazdu 
zastępczego obciążają Wykonawcę. 

12. W przypadku awarii pojazdu na trasie W zobowiązany jest podstawić sprawny pojazd 
odpowiadający wymaganiom określonym w Zapytaniu Ofertowym, nie później niż w ciągu 3 
godzin od momentu zgłoszenia awarii. Wszelkie koszty związane z podstawieniem pojazdu 
zastępczego obciążają Wykonawcę. 

13. Wykonawca powinien w pełni przestrzegać bezpieczeństwa przewożonych osób w 
busach/autokarach, zabezpieczyć na własny koszt wszelkie środki konieczne do udzielenia 
pierwszej pomocy w czasie przebywania ludzi w autokarach oraz w czasie trwania umowy dbać 
o czystość i porządek w autokarach. 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

15. Oferent zobowiązuje się do wykonania usługi przez własną firmę - tzn. bez możliwości 
odstąpienia innemu przewoźnikowi.  

16. Wykonawca w cenie przewozu (brutto) powinien ująć wszystkie koszty mające wpływ m.in.: 
ubezpieczenie autokaru, studentów oraz opiekuna zapewnienie innego pojazdu o podobnych 
danych technicznych w przypadku awarii, oznakowanie pojazdu oraz wszystkie inne koszty 
związane z należytym utrzymaniem pojazdu. 

17. Zamawiający potwierdza termin i liczbę uczestników wyjazdu, nie później niż 5 dni przed 
rozpoczęciem wyjazdu. 
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