Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia zimowiska,
z nauką jazdy na nartach, dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki
Gdańskiej - w terminie od 09.02.2013 r. do 24.02.2013 r., tj. 13 noclegów, 14 dni na miejscu.
Uczestnicy zimowiska w wieku 7-18 lat.
(CPV) 63500000 – 4
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zamawiający, w ramach skierowania, wymaga od Wykonawcy zapewnienia:
a) zakwaterowania i wyżywienia dla 45 uczestników zimowiska
b) doświadczonej kadry opiekunów, posiadających wymagane kwalifikacje (kierownik
zimowiska oraz wychowawcy, w tym przynajmniej 1 instruktor narciarstwa)
c) całodobowej opieki medycznej (pielęgniarka, lekarz)
d) karnetów zjazdowych (bez limitów przejazdów, na minimum 3 godziny jazdy) dla 45
uczestników zimowiska na 12 dni
e) transportu uczestników zimowiska z Gdańska do miejsca zakwaterowania i z miejsca
zakwaterowania do Gdańska
f)

transportu autokarowego w trakcie zimowiska (w przypadku odległości stoku
narciarskiego od ośrodka powyżej 500 m)

g) ramowego programu zimowiska.
3. Wymagane warunki dotyczące obiektu:
a) lokalizacja obiektu - góry na południu Polski w miejscowości, w której znajdują się
wyciągi

narciarskie

tj.:

Białka

Tatrzańska,

Bukowina

Tatrzańska,

Krynica

Zdrój, Zawoja, Wisła, Szczyrk; oferowane obiekty muszą być zlokalizowane z dala od
ruchliwych dróg
b) teren wokół obiektu powinien być ogrodzony, dostępny dla uczestników zimowiska,
zakwaterowanie wszystkich uczestników zimowiska w jednym budynku, w którym
powinny znajdować się również pomieszczenia ogólnego użytku
c) wyciąg narciarski powinien znajdować się w odległości max. 500 m od ośrodka
(liczonej po trasie dojścia) lub max. 30 minut podróży autokarem
d) dostępność wyciągów o zróżnicowanym stopniu trudności (długość stoków powyżej
400 m)
e) ośrodek musi być wyposażony w:



pokoje 2-5 osobowe o powierzchni 12-25 m2 ze standardowym wyposażeniem
(pościel, dodatkowe koce, łóżka pojedyncze bez dostawek i tzw. sypialni)
z pełnym węzłem sanitarnym, wejście do pokoju od strony korytarza



jadalnię na min. 50 osób z zapleczem kuchennym



świetlicę na min. 50 osób ze sprzętem audio-video z możliwością realizowania
dyskotek, z piłkarzykami, ze stołem do tenisa, grami planszowymi, itp.
(nieodpłatna możliwość korzystania ze sprzętu w świetlicy)


f)

wydzielony pokój na izolatkę o powierzchni 12-14 m2

Wykonawca ma zapewnić ciepłą wodę we wszystkich łazienkach przez całą dobę,
ciągły dostęp do papieru toaletowego

g) Wykonawca ma zapewnić obsługę sprzątająco-porządkową w pomieszczeniach
ogólnego użytku tj. świetlicy, jadalni, toaletach ogólnodostępnych. Do zadań obsługi
sprzątająco-porządkowej będzie należało ponadto: dokonywanie prac porządkowych
w węzłach sanitarnych znajdujących się przy pokojach uczestników zimowiska, jak
również raz na trzy dni sprzątanie podłóg (mycie i odkurzanie) w pokojach
uczestników zimowiska oraz wynoszenie śmieci z pokoi i łazienek uczestników
zimowiska
h) przy ośrodku powinno znajdować się wyznaczone miejsce do zorganizowania
ogniska.
4. Wymagane warunki dotyczące posiłków:
a) wyżywienie musi obejmować 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek
i kolację. Sposób podania posiłków - tradycyjny tzn. podawane na stół posiłki w ciągu
dnia: śniadanie, obiad składający się z pierwszego i drugiego dania oraz deseru,
podwieczorek składający się z kawałka ciasta lub owoców oraz kolacja
b) posiłki muszą być przygotowywane na miejscu, Zamawiający nie dopuszcza usługi
cateringowej
c) posiłki przygotowywane codziennie ze świeżych produktów, urozmaicone tzn.
codziennie inne, składające się z mięs, ryb, dużej ilości warzyw i owoców
d) napoje muszą być podawane w trakcie posiłków oraz między posiłkami, należy
zapewnić ciągły dostęp do napojów
e) dzienny wsad do kotła musi wynosić min. 20,00 złotych brutto na osobę. Wyżywienie
na osobę obejmuje 14 całodniowych posiłków - śniadań, obiadów, podwieczorków
i kolacji

f)

turnus rozpoczyna się od śniadania w dniu przyjazdu uczestników zimowiska do
miejsca wypoczynku, a kończy kolacją w dniu wyjazdu uczestników zimowiska
z miejsca wypoczynku

g) Wykonawca musi zapewnić uczestnikom zimowiska suchy prowiant oraz napoje na
podróż powrotną w ilościach odpowiednich do czasu trwania podróży
h) posiłki mogą być zastępowane suchym prowiantem w przypadkach uzasadnionych
programem zimowiska
i)

wszystkie posiłki muszą być odpowiedniej jakości, kaloryczności i estetyce podania
zgodnie z normami żywienia dzieci i młodzieży zalecanymi przez Instytut Żywności
i Żywienia w Warszawie.

5. Wymagane warunki dotyczące transportu:
a) zapewnienie przewozu dzieci w wagonach PKP z miejscami do leżenia,
tj. kuszetkami (bez pościeli), termin wyjazdu dzieci z Gdańska z Dworca Głównego
PKP w godzinach wieczornych w dniu 09.02.2013 r., termin przyjazdu do Gdańska
na Dworzec Główny PKP w godzinach rannych w dniu 24.02.2013 r. W przypadku,
gdy Wykonawca nie zrealizuje przejazdu w wagonach z miejscami do leżenia
z przyczyn leżących po stronie PKP, nie zapłaci kary umownej wynikającej z treści
umowy § 8 ust. 2 pkt c. Wykonawca zapewni wówczas przejazd uczestników
zimowiska wagonami z rezerwacją miejsc do siedzenia tj. z miejscówkami oraz
obniży cenę jednostkowego skierowania na zimowisko o kwotę stanowiącą różnicę
pomiędzy ceną przejazdu kuszetkami a ceną przejazdu z miejscami do siedzenia
b) w dniu wyjazdu nastąpi zbiórka uczestników zimowiska na Dworcu Głównym PKP
w Gdańsku. Natomiast w dniu przyjazdu uczestnicy zimowiska zostaną odebrani
przez rodziców z Dworca Głównego PKP w Gdańsku
c) Wykonawca zapewni przewóz uczestników zimowiska autokarem turystycznym,
zgodnie z wszelkimi przepisami dotyczącymi bezpiecznego przewozu dzieci
i młodzieży, w tym do przestrzegania postanowień Ustawy z dnia 06.09.2001 r.
o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz.874, z późn.
zm.), oraz Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2004 r. Nr
92 poz. 879, z późn. zm.), z dworca PKP do miejscowości, w której będzie znajdował
się wybrany ośrodek do siedziby ośrodka w dniu przyjazdu oraz z siedziby ośrodka
na dworzec PKP w dniu wyjazdu
d) Wykonawca okaże przed rozpoczęciem podróży autokarem kierownikowi zimowiska
zaświadczenie stwierdzające sprawność techniczną pojazdu oraz prawo jazdy
kierującego pojazdem oraz licencję przewoźnika na wykonywanie krajowego
transportu drogowego osób

e) w przypadku lokalizacji wyciągów narciarskich w odległości większej niż 500 m od
ośrodka Wykonawca zapewni dowóz uczestników zimowiska autokarem na stok
narciarski (przy czym czas trwania podróży nie będzie dłuższy niż 30 minut jazdy).
6. Wymagane warunki dotyczące kadry:
a) Wykonawca

zapewni

opiekę

kadry

w

osobie

kierownika

zimowiska

oraz

wychowawców, a także pielęgniarki (dostępnej całą dobę w Ośrodku) oraz
dochodzącego na wezwanie lekarza. Liczba osób stanowiących kadrę musi być
zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci
i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U.
z 1997 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.). Podstawowe lekarstwa Wykonawca zapewni
na własny koszt
b) kadra będzie sprawowała opiekę nad uczestnikami zimowiska w czasie transportu
oraz w miejscu pobytu uczestników zimowiska na zimowisku, tj. od momentu
przekazania uczestników zimowiska przez rodziców wychowawcom na zbiórce
w dniu wyjazdu

do

momentu

przekazania

uczestników

zimowiska

przez

wychowawców rodzicom w dniu przyjazdu
c) kadra musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, zgodne z przepisami MEN oraz
posiadać odpowiednie doświadczenie (co najmniej 3-krotnie być wychowawcą na
zimowisku, kolonii lub obozie wypoczynkowym dla dzieci i młodzieży)
d) przynajmniej jeden z wychowawców musi posiadać uprawnienia instruktora
narciarstwa
e) Wykonawca zorganizuje spotkanie na Politechnice Gdańskiej całej kadry zimowiska
z rodzicami uczestników zimowiska przed wyjazdem, w terminie ustalonym
z Zamawiającym.
7. Wymagane warunki dotyczące ubezpieczenia dzieci:
Uczestnicy zimowiska zostaną ubezpieczeni przez Wykonawcę od NNW, obejmującego
również jazdę na nartach, począwszy od dnia wyjazdu tj. od 09.02.2013 r. do dnia przyjazdu
tj. do 24.02.2013 r.
8. Wymagane warunki dotyczące ramowego programu zimowiska:
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i realizacji programu zimowiska.
Program musi obejmować:

a) wyznaczenie godzin posiłków, posiłki w miarę równych odstępach czasu, między
godz. 8:30 a 19:30 (zmiana godziny podania posiłku może nastąpić tylko
w uzasadnionych przypadkach)
b) programowe, przedpołudniowe zajęcia i naukę jazdy na nartach (na stokach
narciarskich) minimum trzy godziny dziennie; jeżeli warunki pogodowe uniemożliwią
jazdę przed południem, zajęcia zostaną przeprowadzone danego dnia po południu
c) zapewnienie codziennie osobom niemogącym korzystać z nart innych zajęć w terenie
tj.: spacerów, jazdy na sankach, jabłuszkach, gier i zabaw ruchowych
d) popołudniami tj. w godzinach 15.30-17.30 zajęcia rekreacyjne, świetlicowe, wycieczki
po okolicy
e) wieczorem tj. w godz. 19.00 - 21.00 wieczorki, dyskoteki, zabawy świetlicowe, filmy,
turnieje i konkursy (nagrody za konkursy w formie drobnych słodyczy zapewnia
Wykonawca)
f)

w niedzielę zapewnienie możliwości uczestniczenia w nabożeństwie w kościele (dla
osób wyrażających chęć uczestniczenia), dla pozostałych osób zapewnienie spaceru,
zajęć rekreacyjnych lub świetlicowych

g) organizacja jednego kuligu
h) organizacja jednego ogniska z pieczeniem kiełbasek
i)

2 wyjścia na basen typu Aquapark lub termalny

j)

3 piesze wycieczki pozwalające poznać miejscowość i okolicę, w której znajduje się
ośrodek; dla osób niemogących korzystać z wycieczek zapewnienie spaceru, zajęć
rekreacyjnych lub świetlicowych

k) w dniu przyjazdu tj. 10.02.2013 r. kierownik zimowiska zapozna uczestników
z Regulaminem zimowiska
l)

realizacja programu jest uzależniona od warunków pogodowych, wobec powyższego
kierownik zimowiska jest zobowiązany do ustalania na bieżąco z Zamawiającym
wszelkich zmian związanych z organizacją zimowiska

m) program zimowiska musi być dostosowany do wieku dzieci
n) Wykonawca wykona zdjęcia dokumentujące zimowisko, a w szczególności: pobyt na
stokach narciarskich, wycieczki, wydarzenia typu: ognisko, dyskoteki itp. Zostaną
wykonane również przynajmniej 3 zdjęcia grupowe. Zdjęcia powinny, w miarę
możliwości, uwieczniać wszystkie dzieci równomiernie. Zdjęcia zostaną dostarczone
Zamawiającemu na płycie CD/DVD w formacie JPG o rozdzielczości umożliwiającej
wykonanie odbitek papierowych.

9. Za dodatkową opłatą Wykonawca zapewni możliwość:
a) wypożyczenia sprzętu narciarskiego (kijki, wiązania, narty, buty, kaski) oraz
saneczkowego (sanki, kaski)
b) organizacji dodatkowych zajęć na stokach narciarskich w godzinach popołudniowych,
jeżeli zbierze się grupa chętnych uczestników zimowiska.
10. Zamawiający

zastrzega

możliwość

zmniejszenia

liczby

uczestników

zimowiska

wyszczególnionych w dziale I pkt 2 SIWZ, prognozowana liczba uczestników zimowiska
zostanie podana Wykonawcy na 26 dni przed rozpoczęciem zimowiska (tj.

do dnia

14.01.2013 r.). Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie skierowanej liczby
uczestników zimowiska. Wykonawca nie może żądać odszkodowania z tego tytułu.
11. W przypadku zmniejszenia liczby uczestników zimowiska wyszczególnionych w dziale
I pkt 2 SIWZ Wykonawca może pozostałe miejsca sprzedać we własnym zakresie.
12. Zamawiający wymaga, aby organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży odbywała się
przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania
i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.) oraz Ustawie z dnia 29
sierpnia 1997 r. o Usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz.
2268, z późn. zm.).

