
Załącznik nr 2 do ogłoszenia o 
udzielanym zamówieniu 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie najmu 1 autokaru do transportu  
30 osób – grupy studentów WOiO PG Politechniki Gdańskiej wraz z opiekunami. 

2. Termin realizacji usługi: 12.06.2019 r. 

3. Trasa przejazdu: Gdańsk- Narodowe Centrum Badań Jądrowych Otwock-Świerk -Gdańsk (ok. 745 

km); 

• wyjazd z Gdańska w dniu: 12.06.2019 r. (środa), o godz. 02.30 sprzed bramy głównej 

Politechniki Gdańskiej (ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk); 

• przejazd trasy do NCBJ Otwock-Świerk przez: Elbląg, Ostróda, Mława, Płońsk, Warszawa, 

Otwock-Świerk ); 

• przyjazd do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w dniu: 12.06.2019 r. ok. godz. 7:30; 

• cel podróży: wycieczka grupy studentów wraz z opiekunami – 30 osób do NCBJ ); 

• wyjazd z NCBJ: 12.06.2019 r. ok. godz. 14.30; 

• przyjazd do Gdańska  w dniu: 12.06.2019 r. ok. godz. 20:30 pod bramę główną Politechniki 

Gdańskiej 

                (ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk); 

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące autokaru: 

• autokar klasy LUX, rok produkcji minimum 2010 (klimatyzacja, toaleta, barek, lodówka, fotele 

lotnicze, 

2 sprawne telewizory, drążek do powieszenia ubrań w luku bagażowym); 

• czysty i w pełni sprawny technicznie (stan techniczny autokaru spełnia warunki dopuszczenia do 

ruchu drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym); 

• pasy bezpieczeństwa dla pasażerów; 

5. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy: 

• po stronie Wykonawcy są opłaty za: paliwo, parkingi, autostrady, opłaty drogowe; 

• Wykonawca udostępni w czasie podróży nieodpłatnie kawę, herbatę, wodę wrzątek, 

• Wykonawca zapewni wszystkim przewożonym osobom miejsca siedzące; 

• Wykonawca odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną pojazdu, jak również za 

pełną dokumentację wraz z ubezpieczeniami gwarantującymi jego przejazd zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w Polsce; 

• Wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu osób wydaną przed dniem 

15.08.2013 r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym, 

                      
       (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 oraz z 2013 r. poz. 21) lub zezwolenie na wykonywanie zawodu 
przewoźnika 
       drogowego wydane po dniu 15.08.2013 r. na podstawie i zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z 
dnia 
       06.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.) i rozporządzeniu 
       Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiającym wspólne zasady dotyczące 
warunków 
       wykonywania zawodu przewoźnika drogowego; 



• Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę ze szczególną starannością i dbałością o 

bezpieczeństwo osób; 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego w przypadku,  

gdy warunki techniczne pojazdu Wykonawcy wzbudzą wątpliwości Zamawiającego. Jeżeli w wyniku 

przeprowadzonej kontroli pojazd nie będą mogły uczestniczyć w ruchu, Wykonawca zobowiązany  

jest podstawić niezwłocznie inny pojazd zastępczy, w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od zgłoszenia 

telefonicznego. 

7. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca jest zobowiązany podstawić niezwłocznie sprawny pojazd 

odpowiadający wymaganiom określonym w specyfikacji, nie później niż w ciągu 8 godzin od momentu 

ujawnienia awarii. Wszystkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego oraz koszty 

uczestników wyjazdu i Zamawiającego powstałe na skutek awarii obciążą Wykonawcę. 

Zamawiający nie dopuszcza przesiadek podczas podróży innych niż spowodowane awarią pojazdu. 


