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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest wynajem autokaru wraz z kierowcą na potrzeby Działu 
Międzynarodowej Współpracy Akademickiej Politechniki Gdańskiej. 
 
Data: poniedziałek, 25 lipca 2016. 
- wyjazd z siedziby Politechniki Gdańskiej (sprzed bramy głównej), ul. Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk w godzinach porannych (dokładna godzina zostanie podana do dnia 20 lipca 2016 r.). 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godziny wyjazdu o +/- godzinę. Autokar powinien czekać 
na pasażerów co najmniej pół godziny przez wyjazdem; 
- przewiezienie grupy ok. 25 osób na trasie Politechnika Gdańska – Słowiński Park Narodowy (parking 
Rąbka) – Politechnika Gdańska; 
- powrót w godzinach popołudniowych tego samego dnia do Gdańska. 
 
Data: wtorek, 26 lipca 2016. 
- wyjazd z siedziby Politechniki Gdańskiej (sprzed bramy głównej), ul. Narutowicza 11/12, 80-233 
Gdańsk w godzinach porannych (dokładna godzina zostanie podana do dnia 21 lipca 2016 r.). 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godziny wyjazdu o +/- godzinę. Autokar powinien czekać 
na pasażerów co najmniej pół godziny przez wyjazdem; 
- przewiezienie grupy ok. 25 osób na trasie Politechnika Gdańska – Zamek w Malborku (parking przy 
ul. Wałowej lub przy Pl. Sierakowskich) – Politechnika Gdańska; 
- powrót w godzinach popołudniowych tego samego dnia do Gdańska. 
 
Zamawiający zastrzega, że dokładną godzinę wyjazdu i powrotu poda Wykonawcy co najmniej 3 dni 
robocze przed wyjazdem. 
Wykonawca zobowiązuje się na co najmniej 3 dni robocze przez wyjazdem dostarczyć 
Zamawiającemu imię, nazwisko oraz telefon komórkowy do kierowcy. 
Zamawiający zaznacza, że przez dni robocze rozumie dni od poniedziałku do piątku włącznie. 
Wszelkie koszty związane z prawidłową i terminową realizacją usługi, w szczególności koszty paliwa, 
ubezpieczenia, dojazdów, postoju, opłaty za parking, opłaty drogowe, koszty wyżywienia 
i ewentualnego noclegu kierowcy obciążają Wykonawcę, który powinien wliczyć je w cenę oferty. 
 
Zamawiający wymaga, aby: 
1. Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania krajowego transportu osób; 
2. Wykonawca posiadał aktualna polisę ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków; 
3. Wykonawca zachował należytą staranność przy realizacji zamówienia; 
4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane były wyłącznie przez 

ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy; 
5. Wykonawca zapewnił autokary z datą produkcji nie starszą niż rok 2006. Pojazd będzie 

wyposażony w fotele pasażerskie uchylno-rozsuwane z podłokietnikiem na montażu szynowym, 
działającą i odgrzybioną klimatyzację, ogrzewanie, półki na bagaż podręczny; 

6. Autokar był czysty zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz;  
7. Pojazd był w pełni sprawny technicznie, przystosowany do transportu co najmniej określonej 

w opisie przedmiotu zamówienia liczby osób, przy zapewnieniu wszystkim przewożonym osobom 
miejsc siedzących; 



8. Stan techniczny pojazdu spełniał warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodne 
z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym. 

Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdu, jak również za pełną 
dokumentację wraz z ubezpieczeniami gwarantującymi ich przejazd zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa w zakresie czasu pracy kierowcy 
oraz przestrzegania ogólnych warunków przewozu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego 
w przypadku, gdy warunki techniczne pojazdu wzbudzą wątpliwości Zamawiającego. Jeżeli w wyniku 
przeprowadzonej kontroli pojazd nie będzie mógł uczestniczyć w ruchu, Wykonawca zobowiązany jest 
podstawić niezwłocznie inny pojazd zastępczy, odpowiadający wymaganiom określonym w niniejszym 
ogłoszeniu, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. 
W wypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie sprawny pojazd 
odpowiadający wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu, nie później niż w ciągu 1 godziny 
od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z podstawieniem 
pojazdu zastępczego, koszty związane z usunięciem awarii, koszty powstałe w związku z transportem 
pojazdu do siedziby Wykonawcy oraz koszty uczestników wyjazdu i Zamawiającego powstałe 
na skutek awarii będą obciążać Wykonawcę. 


