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Załącznik nr 1 do siwz ZP 48/2012/CES
Opis przedmiotu zamówienia: usługi
1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod: 60100000-9 Nazwa: Usługi w zakresie transportu drogowego, transport osób
dorosłych.
2. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:
Wynajem Busa z kierowcą i sprzętem na potrzeby realizacji projektu „NGO sprawne
jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie
podkarpackim”.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.1. Transport osób wg wcześniej zorganizowanej i umówionej trasy przez Opiekuna
Centrum Informacji i Wspomagania CIW do organizacji pozarządowych NGO
w najdalszych zakątkach województwa, głównie z terenów wiejskich.
3.2. Usługi transportowe będą świadczone na terenie województwa podkarpackiego –
powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, m. Krosno, leski,
m. Przemyśl,
przemyski,
ropczycko-sędziszowski,
sanocki,
strzyżowski,
rzeszowski, m. Rzeszów.
3.3. Usługa będzie świadczona nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, przewiduje się średnio
4 wyjazdy w miesiącu. Wyjazd nie wcześniej niż o godz. 7.00, powrót nie później
niż o godz. 20.00, w dni robocze od poniedziałku do soboty przez 28 miesięcy.
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) samochodu wraz z zamawianym wyposażeniem,
b) kierowcy,
c) paliwa,
d) ubezpieczenie samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na
czas transportu,
e) wszelkie inne opłaty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia.
3.5. Środek transportu: BUS, rok produkcji nie wcześniej niż 2002 r.
3.6. Bus musi być wyposażony w:
a) w miejsca siedzące w ilości minimum 6 plus 1 (kierowca), stolik dla minimum 4
osób,
b) laptopa, z dostępem do mobilnego Internetu min. 10GB danych na miesiąc, wg
specyfikacji.
c) drukarkę.
3.7. Specyfikacja laptopa:
a) przekątna ekranu LCD 15.6 cali LED,
b) min. nominalna rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli
c) min. procesor IntelCore min. seria i3, 2,3GHz, 2 rdzenie
d) min. wielkość pamięci RAM min 3GB
e) min. pojemność dysku twardego min 500GB
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

napęd optyczny DVD+/-RW DL
wyjścia karty graficznej wyjście D-Sub oraz wyjście HDMI
karta dźwiękowa stereo oraz wejście mikrofonu
czytnik kart pamięci
Memory Stick, MMC, MS-Pro, SD, SDHC, SDXC
komunikacja WiFi IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth, LAN 1 Gbps
interfejsy min. 2x USB
dodatkowe wyposażenie/funkcjonalność wbudowany mikrofon oraz kamera
1.3 Mpix
ł) system operacyjny min.Windows 7 Home Premium
m) oprogramowanie min. office 2007 ver OEM
n) myszka.
3.8. Specyfikacja drukarki:
a) drukarka monochromatyczna laserowa A4,
b) zespół drukowania dwustronnego,
c) języki drukowania PCL5e, PCL6,
d) rozdzielczość min 2400 x 600dpi.
3.9. Samochód musi przez cały okres związania umową posiadać: niezbędne
ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach
lokalnych, dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych, opony letnie
lub zimowe.
3.10. Liczba osób dowożonych na jednej trasie – do 6 osób.
3.11. Szacunkowa liczba wyjazdów w miesiącu: minimum 1, maksimum 8.
3.12. Planowane kilometry do przejechania, na miesiąc minimum 100 km maksimum
600 km. W jednym dniu maksymalnie jeden zamówiony wyjazd.
3.13. Rozliczenia za przejazd będą dokonywane na podstawie faktycznie przejechanych
kilometrów, według stawki obowiązującej za kilometr przebiegu.
3.14. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o planowanych trasach i godzinach
przewozów w zależności od potrzeb Zamawiającego nie później niż 2 dni przed
planowanym przewozem.
3.15. W przypadku nie wykonania usługi przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie,
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku
wykonania usługi. W takim wypadku Wykonawcy zostanie potrącona
równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia za wykonanie usługi.
3.16. W przypadku awarii
podstawienia innego
przedmiotu umowy.

środka transportu,
środka transportu

Wykonawca zobowiązuje się do
przystosowanego do wykonania

3.17. Harmonogram trasy dnia wyjazdowego:
a) Wyjazd z umówionego punktu, wszystkie przejazdy odbywać się będą na
terenie województwa podkarpackiego. Miejscem wyjazdu będą: Rzeszów,
Lesko, Jasło, Przemyśl.
b) Przejazd do zaplanowanego miejsca wg wcześniejszego zgłoszenia.
c) Postój maksymalnie 4 godziny, w czasie którego:
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- wewnątrz busa przebywać będą: doradca wraz z osobami korzystającymi
z doradztwa i z wyposażenia (stolik, laptop, drukarka).
lub
- postój mniej niż 4 godziny i w tym czasie przejazd do innego miejsca wg
wcześniejszego zgłoszenia i wg potrzeb Zamawiającego.
W czasie postoju przez 4 godziny kierowca musi być do dyspozycji
Zamawiającego.
d) Szacunkowa liczba godzin postoju na miesiąc minimum 4 maksimum 32
godziny.
e) Przejazd z powrotem wg wcześniejszego planu dnia wyjazdowego.
3.18. Do oferty należy dołączyć wycenę za jeden kilometr przejazdu i wycenę za jedną
godzinę postoju. Szacunkowa liczba kilometrów do przejechania 16 800,00 km
(600 km x 28 miesięcy), maksymalna liczba godzin postoju 896 godzin (32 x 28
miesięcy).
4. Termin realizacji zamówienia nie wcześniej niż 10 styczeń 2013 roku do 30 kwiecień
2015 roku.
5. Przez cały okres świadczenia usługi wykonawca musi posiadać stosowne zezwolenia
tj. licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
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