Załącznik nr 1 do umowy z ……………..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie usługi transportowej
na potrzeby wizyt edukacyjnych po Centrach Symulacji Medycznej

Informacja o Zamawiającym i obszarze jego działania
Zamawiającym jest Skarb Państwa Ministerstwo Zdrowia. Odpowiada ono za wdrażanie
działań w ochronie zdrowia w Programie Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
PO WER wspiera projekty dotyczące m.in. programów profilaktycznych, kształcenia kadr
medycznych oraz poprawy efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia.

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest promocja Centrów Symulacji Medycznej (CSM) wśród uczniów szkół
średnich.

CSM

kształcą

przyszłych

lekarzy,

dentystów,

pielęgniarki

i

położne

z wykorzystaniem najnowszych technologii i najbardziej zaawansowanych symulatorów ciała
ludzkiego.
Potrzeba utworzenia i promocji takich miejsc związana jest z postępem medycyny oraz
zmianami w kształceniu przyszłych kadr medycznych.
1. Przedmiot zamówienia i sposób rozliczenia
Zamówienie obejmuje 10 usług transportowych do Centrów Symulacji Medycznej i z powrotem
z tej samej lokalizacji do miejsca początkowego1 z uwzględnieniem postanowienia 3.1. SOPZ.
Maksymalna liczba uczestników 1 wycieczki wynosi 50 osób i uzależniona będzie od wyników
rekrutacji.
Miejsca początkowe wycieczek: Warszawa – Łódź, Mińsk Mazowiecki – Łódź; Miejsce
Piastowe – Zabrze; Trzebinia – Zabrze; Olecko – Białystok; Sokołów Podlaski – Białystok;
Wronki – Poznań; Środa Wielkopolska – Poznań; Siedlce – Lublin; Nisko – Lublin.
Miejsca docelowe wycieczek:
 Łódź ul. Muszyńskiego 2;
 Białystok ul. Szpitalna 30;
 Zabrze ul. Plac Dworcowy 3;
 Poznań ul. Rokietnicka 7;
 Lublin ul. Chodźki 19.
Zamawiający zastrzega możliwość 2 przewozów w tym samym dniu.

1

Zamawiający zastrzega rezygnację z max. 2 wycieczek edukacyjnych

Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie ceny jednostkowej za 1 km wskazanej
w ofercie oraz liczbie kilometrów pomiędzy wskazanymi miejscami początkowymi
i docelowymi wycieczek (liczonymi w obie strony).

2. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie musi zostać zrealizowane pomiędzy 1.03.2019 r. a 10.04.2019 r.
Dokładną lokalizację miejsca początkowego wskaże Zamawiający nie później niż na 3 dni
przed wydarzeniem. Wycieczki odbywać się będą od poniedziałku do piątku.
3. Wymagania dotyczące realizacji zamówienia
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi w optymalnym czasie wskazanym przez
Zamawiającego, zgodnie z harmonogramem. Wykonawca musi uwzględnić w ramach
świadczenia usługi dodatkowy czas po zakończeniu wycieczki w Centrum Symulacji
Medycznej na dojazd uczestników do restauracji lub innego miejsca, w którym będą mogli
spożyć posiłek.
2. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia/zapewnienia autokaru na czas, na każde
zlecenie Zamawiającego. Zamówienie składane będzie e-mailem wraz z godziną
i miejscem podstawienia autokaru. Zamawiający zastrzega możliwość zgłoszenia autokaru
do kontroli przez policję przed każdym wyjazdem.
3. Wykonawca na każdy wyjazd zapewni co najmniej jeden autokar z minimalną liczbą 50
miejsc siedzących (dla pasażerów).
4. Kierowca musi posiadać wszelkie niezbędne dokumenty uprawniające do wykonania
usługi i co najmniej 3 – letnie doświadczenie w transporcie zbiorowym osób.
5. Każdy autokar musi:


być wyprodukowany najpóźniej w 2014 r.;



być (w razie potrzeby) dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;



być czysty i całkowicie sprawny technicznie;



posiadać aktualne badania techniczne i inne dokumenty dopuszczające pojazd do
ruchu drogowego (w tym aktualne ubezpieczenie);



posiadać sprawną klimatyzację i ogrzewanie;



posiadać miejsce do swobodnego złożenia bagażów;



posiadać WC dostępne dla uczestników;



posiadać wygodne, rozkładane i odsuwane siedzenia wyposażone w małe stoliki
i podłokietniki;



posiadać indywidualne oświetlenie i nawiew dla każdego pasażera;



posiadać nagłośnienie, mikrofon, radio.

6. Zamawiający nie zapewnia wyżywienia dla kierowcy autokaru, nie pokrywa kosztów
parkingów płatnych, nie pokrywa płatności za płatne autostrady oraz innych opłat

związanych z transportem (np. mandatów). Zamawiający dołoży starań, aby zapewnić
Wykonawcy bezpłatne miejsce parkingowe w pobliżu Centrów Symulacji Medycznej.
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia podczas
wykonywania usługi.
8. Wykonawca musi zapewnić kierowców o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiednim
stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji kierowcy do niezwłocznego zapewnienia
zastępstwa.
9. W przypadku awarii autokaru, która uniemożliwia kontynuację podróży, Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego podstawienia nowego autokaru spełniającego te same
wymogi.
10. Wykonawca wskaże osobę do współpracy przy realizacji zamówienia.

