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Załącznik nr 2 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zadanie 1.  

Świadczenie usług transportowych autokarami  

Wymagania dotyczące środków transportu: 

Autokar  

- autobus minimum 27-osobowy + kierowca 

- sprawna klimatyzacja 

- toaleta samochodowa wg. potrzeb 

- sprawny nawiew grzewczy 

- sprawne ogrzewanie postojowe 

- działające nagłośnienie (mikrofon + głośnik) 

- przestrzeń bagażowa 

- ABS 

Przewidywalna maksymalna ilość km do przejechania: 

 dla autokaru w kraju w okresie trwania umowy – 3800 km tj. 8 krotne przewiezienie osób 

z Rzeszowa do Poręby Wielkiej oraz przywiezienie z Poręby Wielkiej do Rzeszowa  

w terminach 6 razy w 2019 r. i 2 razy w 2020 r.  

Zamawiający zastrzega sobie nie wykorzystanie wyżej wymienionych kilometrów. 

 

 
Zadanie nr 2 

Świadczenie usług transportowych busami  

Wymagania dotyczące środków transportu: 

Bus 

- bus minimum 16-osobowy + kierowca 

- sprawna klimatyzacja 

- sprawny nawiew grzewczy 

- przestrzeń bagażowa 

- ABS 
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Przewidywalna maksymalna ilość km do przejechania: 

 8 razy jednodniowe wyjazdy na trasie Rzeszów - Kraków - Rzeszów przez okres trwania 

umowy czyli do 30.06.2020 r.  ( termin zakończenia projektu) – 3040 km 

Zamawiający zastrzega sobie nie wykorzystanie wyżej wymienionych kilometrów  

 
Uczestnictwo w Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich w Krakowie.  
 
Jednodniowe wyjazdy na trasie Rzeszów - Kraków - Rzeszów przez okres trwania umowy. 
Terminy ustalone będą z wykonawcą z 7 dniowym wyprzedzeniem.  
 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBU ZADAŃ 

1) Zamawiający wymaga, aby wynajmowane pojazdy były sprawne technicznie, bezpieczne 

dla ruchu, spełniały wszystkie wymagane przepisami prawa normy związane z realizacją 

usługi, posiadać wymagane ubezpieczenia pojazdów, kierowców oraz pasażerów (OC i NW)  

i rzeczy oraz niezbędne dokumenty do przewozu na terenie kraju. 

2) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do udostępniania pojazdów bezpiecznych, 

umytych,  estetycznych i każdorazowo wysprzątanych. 

3) Przez realizację zlecenia rozumie się podstawienie pojazdu w określone miejsce wskazane 

przez Zamawiającego zabranie pasażerów w określonej godzinie z umówionego miejsca i 

przewóz pasażerów do miejsca docelowego i/lub z powrotem.  

4) Przez zlecenie rozumie się takie zlecenie, kiedy pojazd zabiera pasażerów z umówionego 

miejsca w Rzeszowie i przewozi pasażerów do miejsca docelowego lub z miejsca docelowego 

przewozi pasażerów do obiektu Zamawiającego 

5) Zamawiający ma prawo do rezygnacji z usługi przewozu w dniu, w którym ma być 

realizowany, z powodu złych warunków pogodowych lub z innych przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, w takim przypadku Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego 

żadnych roszczeń finansowych. 

W przypadku rezygnacji z usługi przewozu w momencie podstawienia autokaru/busa do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego, koszt dojazdu i powrotu do najbliżej bazy 

Wykonawcy pokryje Zamawiający. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej kwoty umownej. Wykonawca 

nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń z tego tytułu. 



 
 

 

 

 

 Strona: 3/3 

7) Podstawą wystawienia faktury będzie udokumentowana (wydruk z tachografu lub karta 

drogowa) ilość faktycznie przebytych kilometrów (liczonych od miejsca, w którym pojazd 

zabiera pasażerów z umówionego miejsca i przewozi pasażerów do miejsca docelowego) 

przemnożona przez zaoferowaną stawkę brutto za 1 km.  

8) Zamawiający wymaga, aby zaoferowana przez Wykonawcę "cena za 1 km" obejmowała 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (tj. opłaty drogowe, opłaty 

parkingowe, wynagrodzenie kierowców oraz inne koszty niezbędne do wykonania 

zamówienia). 

9) Koszt dojazdu do Zamawiającego i powrotu pojazdu do najbliższej bazy po wykonaniu 

usługi przewozu musi zostać wliczony w cenę oferty.  

10) Wykonawca jest zobowiązany przyjąć do realizacji zlecenie, zgłoszone przez 

Zamawiającego i potwierdzić przyjęcie e-mailem w terminie do 12 godzin. Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu na e-meila numer telefonu komórkowego do 

kierowcy wykonującego dane zadanie przewozowe na minimum 1 dzień (24h) przed 

realizacją zamówienia.  

11) Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia czytelnie uzupełnionej i podpisanej 

karty przejazdu po każdej wykonanej usłudze.  

 

 


