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przedmiotu zamówienia

Przedmiot ogłoszenia: Przewóz osób na trasie Warszawa, ul. Wiśniowa 56 _

MAZURSKIE CHATY ul. Zwycięstwa 61, 11-710 Piecki. orazMMURSK|E CHATY,

uI. Zwycięstwa 61 ,11-7'|0 Piecki. - Warszawa u!. Wiśniowa 56 , w termlnie 06.05.2020 -

8.05.2020 r.

1. Puewoz zorganizowany jest dla uczniów 52 (w wieku 17-18lat) i 4 opiekunów

(nauczycieli szkoły) Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr ,1 w Warszawie w dniach

06.05.2020.- 8.05.2020 r.

2. Strony ustalają, iż limit kilometrów związany z realizaĄąprzewozu nie pzekroczy 450 km.

3, ZamawiĄący zapewniwyzywienie, nocleg kierowcy na czas pobytu.

4. Wykonawca zapewni autokar, ktory będzie:

a) zawierał 56 miejsc siedzących z pasami bezpieczeństwa, względnie fotelikamizgodnie

z pzepisami prawa uwzględniającego wiek uczestników wycieczki;

b) sprawnie techniczny oraz posiadał aktualne badania techniczne;

c) wyposażony w sanitariaty, klimatyzaąę

d) odpowiedniej klasy turystycznej odpowiadającej rodzajowi pzejazdu;

e) prowadzony pżez kierowców posiadających odpowiednie uprawnienia oraz w sposób

zgodny z czasem pracy kierowców regulowanym odpowiednimi przepisami prawa.

5. Wykonawca będzie posiadał niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności

niezbędne do prawidłowego wykonania usługi Przewozu, zaś usługa zostanie

zrealizowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do kierowania Autokaru

or az zapewn i aj ąceg o bezp iecze ństwo p rzej azd u.

6. Wykonawca posiadał będzie wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transpońu

drogowego zgodnie z ustawą zdnia 6 wześnia 2001 r. o transporcie drogowym.

7, Wykonawca posiadał będzie ważne zezwolenie na wykonywanie zawodu pzewoźnika

drogowego w zakresie osób.

8. Wykonawca sprawdzi przez rozpoczęciem pżewozu trasy pzejazdu, miejsca

przeznaczenia pod kątem zaparkowania Autokaru i ewentualnych objazdów.

9. Wszelkie koszty związane z kozystaniem z Autokaru, w tym koszt paliwa, winiety, opłaty

za puĄazd autostradą, mandaty, opłaty parkingowe, opłaty zawjazd do danej strefy,

ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia,

10.Zamawiający będzie realizował wynagrodzenie na rzeczWykonawcy z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej płatności.
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