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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu uczestników warsztatów 

organizowanych w dniach  25-26.11.2021 r.  w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009, 

LIFEDrawaPL „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor 

in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie 

korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

II. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot niniejszego zamawianie obejmuje wynajem autokaru wraz z kierowcą oraz 

przewóz uczestników warsztatów w dniach: 25.11.2021; 26.11.2021.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu organizacji wydarzenia w 

uzgodnieniu z Wykonawcą najpóźniej w terminie 3 dni przed planowaną datą warsztatów. 

2. Przewidywana liczba uczestników 55 osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

zmiany liczby uczestników, w zależności od otrzymanych zgłoszeń. Faktyczna liczba 

uczestników, zostanie przekazana Wykonawcy najpóźniej na 3 dni robocze przed 

terminem realizacji usługi.  

3. Zamawiający dopuszcza realizację usługi z wykorzystaniem max. 4 pojazdów. 

4. Szczegółowe informacje o planowanej usłudze. 

Planowana 

data 

25.11.2021 26.11.2021 

Trasa Miejsce zakwaterowania uczestników 

tj. Pałac w Siemczynie – Ruiny młyna w 

Głęboczku – Most przy ul. Staszica w 

Złocieńcu – Mała Elektrownia Wodna 

Miejsce zakwaterowania uczestników tj. 

Pałac w Siemczynie – Jaźwiny 

(przepławka na rz. Korytnicy przy Małej 

Elektrowni Wodnej – Sówka (przepławka 



 

przy ul Koleśno w Drawsku Pomorskim 

– Pałac w Siemczynie; 

na rz. Korytnicy przy jazie piętrzącym) – 

Bogdanka (bystrze na rz. Korytnicy) – 

przepławka przy Elektrowni Wodnej 

Kamienna (Głusko)- Pałac w Siemczynie 

Odległość 

orientacyjna1 

ok. 62 km ok. 176 km 

Godziny 

świadczenia 

usługi 

 

10.00-14.00 8.30-15.30 

Mapa 

poglądową 

trasy 

Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 

Dodatkowe 

informacje 

Na trasie planowane trzy postoje po 30 

min  

Na trasie planowane 5 postoi po 30 min  

 

5. Odległość trasy w km ma wyłącznie charakter orientacyjny. Faktyczne rozlicznie 

nastąpi na podstawie faktycznie pokonanej odległości. 

6. Zamawiający wymaga aby środek transportu został podstawiony we wskazanym 

miejscu zakwaterowania uczestników najpóźniej na 30 min. przed planowana godziną 

odjazdu. 

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił do realizacji usługi autobus/bus 

posiadający miejsca siedzące dla wszystkich uczestników 

8. Pozostałe Wymogi stawiane Wykonawcy: 

- posiadanie licencji w zakresie krajowego transportu drogowego, 

- utrzymywanie czystości i porządku w autobusie/busie, 

- zapewnienie sprawności technicznej autobusu/busa (w tym ważny przegląd 

techniczny, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie NNW), 

- przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, apteczka pierwszej pomocy, 

- niezwłoczne zapewnienie rezerwowego autobusu/busa w przypadku awarii 

używanego autobusu/busa, 

- przestrzeganie bezpieczeństwa wszystkich przewożonych w autobusie/busie 

pasażerów,  

- zapewnienia odpowiedniego standardu przewozów (przewożenie wyłącznie 

uczestników warsztatów, zapewnienie wszystkim miejsc siedzących, ogrzewanie 

wg potrzeb itp.), 

- przestrzegania punktualności przewozu zgodnie z harmonogramem  

- kierowcy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i wykazywać się 

wysoką kulturą osobistą,   

- zapewnienie stałej łączności Zamawiającego z kierowcą/kierowcami. 

 

 

                                                 
1 Orientacyjna odległość trasy mierzona na podstawie trasy dojazdu samochodem według serwisu internetowego 
Google Maps  



 

 

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia bez podania 

przyczyn. 

 

10. Zamawiający ostatecznie potwierdzi Wykonawcy termin realizacji Zamówienia oraz liczbę 

uczestników  na 3 dni  robocze przed realizacją zamówienia. 

 

 

 


