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usługę zorganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych
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Załącznik Nr 1 do SIWZ PN-02/GCUW/2019
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest: organizacja dwóch 7-dniowych autokarowych wycieczek do Szczecina i jego
okolic na trasie: Gdańsk – Szczecin – Ahlbeck – Świnoujście – Wolin – Międzyzdroje – Wapnica – Kamień
Pomorski – Trzęsacz – Dziwnów – Kołobrzeg – Gdańsk dla dwóch ok. 40-osobowych grupy emerytów i
rencistów gdańskich placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska w terminach:
a) Pierwsza wycieczka: 26.08.2019 – 01.09.2019 r.
b) Druga wycieczka: 02.09.2019 – 08.09.2019 r.
2. Zwiedzanie:
a) Zwiedzanie Szczecina: Ratusz Staromiejski, Zamek Książąt Pomorskich, Akademia Morska, cmentarz
komunalny, Stare Miasto, Wały Chrobrego, panorama miasta z wieżą widokową,
b) Wyjazd jednodniowy do Niemiec: Ahlbeck - cesarskie uzdrowisko - wystawa rzeźb piaskowych, molo,
hotel Ahlbecker Hof, spacer promenadą cesarską, Molo - Heringsdorf,
c) Świnoujście: historyczne centrum miasta, Mały i Wielki Rynek,
d) Wyspa Wolin: skansen Słowian i Wikingów
e) Międzyzdroje: Promenada Gwiazd, chodnik z odciskami dłoni gwiazd, molo, Woliński Park Narodowy,
Muzeum Narodowe z zagrodą żubrów,
f) Wapnica: jezioro turkusowe,
g) Kamień Pomorski: zwiedzanie zabytków, organy w Katedrze Kamieńskiej
h) Trzęsacz: ruiny Kościoła, Muzeum na Klifie,
i) Dziwnów: spacer po miasteczku, port rybacki, most zwodzony, Dobrzyca – ogród,
j) w drodze powrotnej do Gdańska: krótki pobyt w Kołobrzegu, port morski jachtowy, molo, latarnia morska,
promenada.
3. W cenie należy zawrzeć następujące świadczenia:
a) przejazd komfortowym autokarem klasy LUX o ilości miejsc siedzących nie mniejszej niż przewidywana
liczba uczestników wycieczki na trasie: Gdańsk – Szczecin – Ahlbeck – Świnoujście – Wolin –
Międzyzdroje – Wapnica – Kamień Pomorski – Trzęsacz – Dziwnów – Kołobrzeg – Gdańsk,
b) autokar musi posiadać sprawną klimatyzację, barek i WC, ogrzewanie postojowe, rozkładane i
rozsuwane fotele, pasy bezpieczeństwa, oznaczone wyjścia awaryjne, do których dostęp nie powinien
być utrudniony, transport autokarowy (autokarem o wyżej określonym standardzie) między hotelem,
a miejscami zwiedzanymi zgodnie z programem wycieczki,
c) realizacja programu zawartego w ofercie (w programie należy także podać godziny wyjazdu i powrotu
oraz ceny biletów wstępu do poszczególnych obiektów. Bilety wstępu do poszczególnych obiektów
uczestnicy pokrywać będą z własnych zasobów finansowych – tzw. „kieszonkowego” – które nie jest
przedmiotem zamówienia i nie podlega ocenie),
d) program wyjazdu winien zawierać szczegółowy opis trasy z określeniem godzinowym zwiedzaniem
proponowanych kolejnych pozycji programu i dokładnymi adresami miejsc noclegów,
e) ułożenie planu wycieczki należy do Wykonawcy, który zapewni taki rozkład godzinowy poszczególnych
dni wycieczki, aby przebiegały one sprawnie i komfortowo z uwzględnieniem posiłków oraz przerwy na
odpoczynek, kawę i herbatę, jednak nie dopuszcza się dni całkowicie wolnych od realizowania programu,
do indywidualnego zagospodarowania przez uczestników,
f) 6 noclegów w hotelach *** lub pensjonatach *** z windą lub zakwaterowanie uczestników na parterze,
maksymalnie do 15 kilometrów od centrum Szczecina (dla potrzeb niniejszego zamówienia przyjmuje się,
że Centrum Szczecina to Ratusz Staromiejski przy ul. Księcia Mściwoja II nr 8) w 2-osobowych pokojach,
z pełnym węzłem sanitarnym (łazienki zaopatrzone w natrysk z ciepłą wodą dostępną bez ograniczeń,
wyposażone w suszarkę do włosów, ręczniki kąpielowe), oraz pojedynczymi łóżkami – nie piętrowymi
oraz telewizorem. Rodzaje i kategorie hoteli i pensjonatów zostały oparte o Rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w
których są świadczone usługi hotelarskie i Załącznik nr 2 do tego Rozporządzenia.
g) parking obok hotelu z miejscem na autokar (należy podać adres i dokładny opis miejsca
zakwaterowania). W przypadku, gdy wystąpi nieparzysta liczba uczestników różnej płci Wykonawca
zapewni pokoje jednoosobowe bez dodatkowych kosztów,
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h) 6 śniadań w hotelu (szwedzki stół z potrawami na zimno i gorąco, kawa z ekspresu, herbata, soki
owocowe). Śniadania w godzinach 07:00 – 09:30.
i) 6 gorących obiadokolacji składających się z 2 dań (zupa oraz danie mięsne) + deser (ciasto typu
szarlotka) + napoje (woda, soki, herbata). Obiadokolacje w godzinach: 17.00 – 19.00,
j) 1 gorący obiad składający się z 2 dań (zupa oraz danie mięsne) + deser (ciasto typu szarlotka) + napoje
(woda + soki) w drodze powrotnej do Gdańska w ostatnim dniu realizowanej wycieczki,
k) dostarczane posiłki powinny zapewniać 100% całodziennego zapotrzebowania na energię i składniki
odżywcze dla osoby dorosłej,
l) opieka odpowiedniej ilości osób (będących do dyspozycji uczestników wycieczki przez cały okres trwania
wycieczki) pełniących rolę pilotów na całej trasie wycieczki, przewodnika lokalnego w miejscach objętych
programem zwiedzania i obiektach tego wymagających,
m) Wykonawca zapewni ubezpieczenie typu turystycznego dla każdego z uczestników wycieczki z
włączeniem chorób przewlekłych, w tym koszty leczenia i transportu medycznego za granicą na sumę
ubezpieczenia o równowartości w polskich złotych minimum 30.000 EUR, NNW za granicą na sumę
ubezpieczenia w przypadku śmierci minimum 20.000,00 zł, trwały uszczerbek na zdrowiu na sumę
ubezpieczenia minimum 40.000,00 zł) na strefę państw europejskich od chwili wyjazdu z Gdańska do
momentu przyjazdu do Gdańska. Kopia stosownej polisy zostanie dostarczona Zamawiającemu, jednak
nie później niż 2 dni przed datą rozpoczęcia danej wycieczki. Zamawiający dopuszcza możliwość
zawarcia polisy zarówno w euro, jak i w polskich złotych.
4. Wykonawca zapewni całodobową opiekę doświadczonego pilota.
5. Wykonawca zapewni zwiedzanie z licencjonowanym i doświadczonym przewodnikiem.
6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z transportem i diet Kierowców oraz pilota wycieczki, jak
również koszt ewentualnego transportu zastępczego na terenie trasy wycieczki i powrotu do Gdańska.
7. W razie awarii autokaru Wykonawca zapewnia usunięcie usterki w czasie 2 godzin od momentu jej
stwierdzenia bądź dostarczenia autokaru zastępczego spełniającego wymogi określone w SIWZ. W
przypadku awarii autokaru na trasie Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom wycieczki
wyżywienia i zakwaterowania na własny koszt do czasu usunięcia awarii.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty opłat parkingowych i drogowych.
9. Wykonawca zapewni miejsca postojowe dopasowane do ilości osób, z bezpłatną toaletą.
10. Zamawiający poda dokładną liczbę zgłoszeń na wycieczkę w terminie min. 10 dni przed rozpoczęciem
każdej z dwóch wycieczek (dla każdej wycieczki osobno). Liczba zgłoszeń na jedną wycieczkę nie będzie
mniejsza niż 30 osób.
11. Po upływie terminu określenia liczby uczestników Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania
dodatkowych zgłoszeń uczestników w miarę posiadania wolnych miejsc na wycieczce.
12. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za zamówioną ilość miejsc, po zakończeniu
wycieczki i potwierdzenia jej zgodności z zamówieniem.
13. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w zakresie każdego z uczestników poszczególnych wycieczek.
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