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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Zorganizowanie wycieczki do Gruzji dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu  

 

nr: ZP/PN/2312/05/1789/2017 

 

1. W kolumnie „c” Parametry oferowane przez Wykonawcę Wykonawca potwierdzi, że oferowane 

parametry i specyfika wycieczki odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w kolumnie 

„b” Wymagania minimalne Zamawiającego.  

Parametry oferowane przez Wykonawcę w kolumnie „c” winny uwzględniać wszystkie wymagania 

Zamawiającego.  

2. W przypadku spełnienia parametru wyspecyfikowanego przez Zamawiającego wystarczy, jeżeli Wykonawca 

potwierdzi w kolumnie „c” Parametry oferowane przez Wykonawcę zgodność parametru poprzez 

wpisanie w komórkę określenia „TAK, oferowany”. 

3. Wykonawca przedstawi szczegółowy program ramowy wycieczki na każdy dzień z podaniem: 

 wszystkich zwiedzanych obiektów,  

 tras przejazdu,  

 godzinowego rozkładu przejazdu, zwiedzania,  

 bazy noclegowej, tj. adresów i telefonów hoteli/ pensjonatów, itp.  

Program ramowy wycieczki może stanowić odrębny dokument dołączony do niniejszego Opisu przedmiotu 

zamówienia lub zawierać się w tabeli poniżej. 

4. W przypadku gdy program zawierać będzie dodatkowe miejsca zwiedzania, niewskazane przez 

Zamawiającego w kolumnie „b”, a wymagające ponoszenia dodatkowych kosztów przez uczestnika 

wycieczki, Wykonawca wskaże to wyraźnie w kolumnie przy oferowanej pozycji. 

5. Wykonawca może dołączyć do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia materiały pozwalające ocenić 

proponowane parametry, np. opisy wycieczki, fotografie, katalogi. 

6. Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie wycieczki turystyczno – krajoznawczej do Gruzji dla 

pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin (osób uprawnionych do korzystania z 

dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), dla około 50 osób (-5 osób) wraz z 

noclegiem i wyżywieniem o parametrach określonych poniżej: 

 

Lp. Wymagania minimalne Zamawiającego Parametry oferowane przez 

Wykonawcę 

a b c 

Przewidywana liczba uczestników wycieczki 

1 a) Zamawiający określa szacunkową liczbę uczestników na 50 osób.  

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby uczestników 

wycieczki (-5 osób), o czym pisemnie powiadomi Wykonawcę.  

c) Zamawiający określi Wykonawcy ostateczną liczbę uczestników 

wycieczki w terminie 30 dni przed wyjazdem, przekazując ostateczną listę 

uczestników zawierającą imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, daty 

urodzenia.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę za faktyczną liczbę 

uczestników. 

d) Wykonawca nie może wnosić roszczeń z tytułu różnicy wynikającej 

pomiędzy przewidywaną, a ostateczną liczbą uczestników wycieczki. 

e) Zamawiający nie dopuszcza dołączenia do grupy uczestników wycieczki 

wskazanych przez Zamawiającego innych osób, spoza grupy. 
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Trasa wycieczki 

2 Elbląg- Warszawa lub Gdańsk– Gruzja (zgodnie z programem zwiedzania)– 

Warszawa lub Gdańsk- Elbląg 

 

Termin realizacji i czas trwania wycieczki 

3 Termin realizacji zamówienia: 7 dni licząc od daty wyjazdu do daty przyjazdu w 

przedziale czasowym od 11. 09. 2017 r. do 26. 09. 2017 r. 

 

Zakwaterowanie 

4 a) Wykonawca zapewni min. 5 noclegów dla wszystkich uczestników 

wycieczki w hotelach lub pensjonatach minimum 3*** w pokojach 

dwuosobowych (dopuszcza się zaoferowanie noclegów w pokojach 

jednoosobowych) z pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, wc, prysznic, 

ciepła i zimna woda), nie dopuszcza się łóżek piętrowych.  

b) Hotele/ pensjonaty mogą być oddalone od centrum miasta/miejscowości o 

maksymalnie 3 km. 

c) Zamawiający nie dopuszcza zmiany standardu hotelu na gorszy od 

wymaganego. 

d) Wszyscy uczestnicy wycieczki muszą być zakwaterowani w jednym 

hotelu / pensjonacie. 

e) Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszelkie opłaty związane z 

zakwaterowaniem, w tym opłaty klimatyczne. 

 

Wyżywienie 

5 a) Wykonawca zapewni wyżywienie typu HB dla każdego uczestnika 

wycieczki, tj. min. 5 śniadań i min. 5 obiadokolacji, w tym „gruzińska 

biesiada” z toastami w tradycyjnym gruzińskim lokalu, z muzyką na żywo, 

winem, potrawami gruzińskimi oraz gruzińskimi tańcami. 

b) Obiadokolacja powinna składać się z co najmniej 3 dań: przystawka, zupa 

i ciepłe drugie danie. 

c) Napoje (np. woda mineralna, soki, kawa, herbata itp.) muszą być wliczone 

w cenę śniadań i obiadokolacji w  ilości równej min. 0,33 l na jedną 

osobę, zgodnie z dokonanym przez uczestnika wycieczki wyborem. 

d) Zamawiający nie dopuszcza zmiany form wyżywienia na gorszą od 

wymaganej. 

e) Zamawiający wymaga, aby śniadanie odbywało się w miejscu 

zakwaterowania uczestników wycieczki. 

f) Zamawiający wymaga, aby obiadokolacje odbywały się w miejscu 

zakwaterowania lub lokalach w mieście oraz żeby odbywały się w 

przedziale godzinowym: od ok. g. 16:00 do ok. g 20:00 (+- 0,5 godziny). 

 

Transport 

6 a) Wykonawca zapewni: 

 transfer uczestników z/na lotnisko w Tbilisi 

 transport uczestników na trasie Elbląg – Warszawa (lotnisko) lub 

Gdańsk (lotnisko) – Elbląg 

 transport uczestników po Gruzji 

autokarem klasy lux wyposażonym w szczególności w: WC, sprawną 

klimatyzację z indywidualnym nawiewem, siedzenia lotnicze z pasami 

bezpieczeństwa, mikrofon, telewizor, barek z możliwością zrobienia kawy 

i herbaty,  

b) Wykonawca zapewni przeloty bezpośrednie (bez przesiadki) samolotem z 

Warszawy lub Gdańska do Gruzji i powrót z Gruzji do Warszawy lub 

Gdańska, w tym: wylot z Polski nie później niż do godziny 23:00, wylot z 

Gruzji do Polski w godzinach wieczornych. 

c) Zamawiający dopuszcza zmianę godziny oraz miejsca wylotu i przylotu. 

Przy czym Zamawiający zastrzega, że godzina wylotu nie może być 
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późniejsza niż ok. 23:00 (+ 0,5 godziny). 

d) Wykonawca uwzględni w cenie oferty wszelkie opłaty lotniskowe, w tym 

opłaty za bagaż rejestrowany o wadze minimum 20 kg; opłaty za bagaż 

podręczny min. 50 cm x 40cm x 20 cm i wadze minimum 5 kg. 

e) Zamawiający wymaga, aby grupa uczestników wycieczki transportowana 

była jednym autokarem. 

f) Wykonawca zapewni w przypadku awarii autokaru, podstawienie 

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 godzin autokaru 

zastępczego o parametrach nie gorszych niż określone powyżej,  

g) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przy pomocy pojazdu 

przeznaczonego do przewozu osób, spełniającego wszelkie wymogi 

bezpieczeństwa przewidziane obowiązującymi przepisami, przede 

wszystkim z zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 31 

grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 

ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2016. 2022), w tym posiadającego 

aktualne badania techniczne i aktualne ubezpieczenie OC i NNW.  

h) Wykonawca zapewni dowóz uczestników do miejsc noclegu, zwiedzanych 

obiektów, lub w ich pobliże.  

i) Wykonawca zapewni odpowiednią liczbę kierowców z odpowiednimi 

uprawnieniami w autobusie posiadających stosowne uprawnienia do 

przewozu osób oraz wykonywanie usługi zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2012. 1155 z późn. 

zm.). Zamawiający zastrzega sobie, po podpisaniu umowy z Wykonawcą, 

prawo wglądu do dokumentów potwierdzających spełnianie powyższego 

warunku.  

j) Wykonawca zapewni uczestnikom w każdym dniu wycieczki transport z 

miejsca zakwaterowania do planowanych miejsc zwiedzania i z powrotem 

do miejsca zakwaterowania. 

k) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym określi ostateczną godzinę i 

miejsce wylotu i przylotu w terminie 14 dni przed wyjazdem. Powyższe 

zmiany nie wpłyną na wynagrodzenie Wykonawcy określone w 

formularzu oferty. 

Usługi przewodnika - pilota 

7 a) Wykonawca zapewni na cały okres wycieczki przewodnika turystycznego 

oraz pilota spełniających wymagania, o których mowa w rozdziale V ust. 

1 pkt. 2 c) SIWZ. 

b) Zamawiający dopuszcza, aby pilot pełnił jednocześnie obowiązki 

przewodnika turystycznego. 

 

Program wycieczki 

8 a) Program wycieczki musi obejmować następujące punkty, miejsca i 

obiekty: 

 Wyjazd autokarem z Elbląga do Warszawy lub Gdańska 

 Wylot z Warszawy lub Gdańska do Tbilisi nie później niż do ok. 

godziny 23:00 (+ 0,5 godziny). 

 Przylot do Tbilisi w godzinach porannych czasu gruzińskiego, przejazd 

do hotelu, zakwaterowanie, nocleg w Tbilisi 

 Zwiedzanie Tbilisi, w tym: cerkiew Metechi i Anczischati, katedra 

Sioni, twierdza Narikała, Aleja Szoty Rustawelego, pobyt w starym 

mieście na brzegu rzeki Kury 

 Spotkanie powitalne, „gruzińska biesiada” z toastami w tradycyjny 

gruzińskim lokalu z muzyką na żywo, winem, potrawami gruzińskimi 

oraz gruzińskimi tańcami.  

 Łącznie min. 2 noclegi w Tbilisi, w tym 1 nocleg bezpośrednio po 

przylocie. 

 Wycieczka do regionu Kachetia, w tym wizyta w Signagi, wizyta w 

winiarni, degustacja wina i gruzińska biesiada w tradycyjnym 
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gruzińskim gospodarstwie.  

 Wizyta w Stepancminda,  

opcjonalnie: przejazd samochodem terenowym do kościółka Cminda 

Sameba (2170 m n.p.m.)- płatny we własnym zakresie przez 

uczestników wycieczki lub oferowany przez Wykonawcę zgodnie z 

zapisami rozdziału XIII ust. 1 pkt. 3) SIWZ.  

 Postój w uzdrowisku Borżomi,  

 Zwiedzanie zamku Chertwisi.  

 Zwiedzanie Wardzi.  

 Nocleg w Achalcyche. 

 Wizyta w Batumi.  

 Zwiedzanie Kutaisi, w tym kompleksu klasztornego Gelati.  

 Zwiedzanie Jaskini Prometeusza lub Jaskini Sataplia.  

 1 nocleg w Batumi. 

 Przejazd przez Gori.  

 Zwiedzanie Uplisciche  

 Zwiedzanie Mcchety, w tym katedry Sweti Cchoweli 

 Wylot samolotem do Warszawy lub Gdańska w godzinach porannych. 

b) Wykonawca zapewni wliczone w cenę oferty bilety wstępu do miejsc 

wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia, tj. koszty wejść do 

zwiedzanych obiektów, w tym wjazd kolejką na twierdzę Narikała w 

Tbilisi, z  wyjątkiem obiektów opcjonalnych, przy których Zamawiający 

zawarł stosowny zapis. 

Ubezpieczenie 

10 Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wycieczki oraz każdego z jej 

uczestników w zakresie co najmniej: 

a) Koszty leczenia (KL) - wydatki poniesione za granicą na organizację 

usług medycznych, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz 

leki i środki opatrunkowe niezbędne, aby przywrócić Ubezpieczonemu stan 

zdrowia umożliwiający powrót lub transport na teren Rzeczypospolitej 

Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia nie 

mniejsza niż 1.000,00 EUR  wg średniego kursu NBP z dnia wymagalności 

roszczenia. Zobowiązania wynikające z umów ubezpieczenia kosztów 

leczenia realizowane są bezpośrednio przez Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe na konto placówki medycznej udzielającej 

Ubezpieczonemu pomocy. 

b) Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) - przypadkowe 

zdarzenie, nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w 

okresie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń, w wyniku, którego 

Ubezpieczony doznał, niezależnie od swej woli i stanu zdrowia, fizycznych 

obrażeń ciała, powodujących trwały uszczerbek/inwalidztwo lub śmierć 

Ubezpieczonego. 

 Przedmiotem ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest 

zdrowie i życie Ubezpieczonego.  

 Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa nieszczęśliwych 

wypadków, które wydarzyły się podczas trwania umowy 

ubezpieczenia.  

 Towarzystwo Ubezpieczeń gwarantuje wypłatę następujących 

świadczeń:  

 świadczenie na wypadek trwałego inwalidztwa - wypłacane jako 

procent sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie ubezpieczenia 

w oparciu o tabelę stopnia trwałego inwalidztwa zamieszczoną w 

OWU;  

 świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu – wypłacane 

jako procent sumy ubezpieczenia wskazanej w dokumencie 

ubezpieczenia w oparciu o tabelę oceny procentowej trwałego 
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uszczerbku na zdrowiu. stanowiącą oddzielny dokument;  

 świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku 

powstałej w okresie do 12 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku. 

Świadczenie wypłacane jest w wysokości 100% sumy ubezpieczenia 

na wypadek trwałego inwalidztwa lub na wypadek trwałego 

uszczerbku na zdrowiu, wskazanej w dokumencie ubezpieczenia.  

 Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 10.000,00 PLN 

c) Ubezpieczenie bagażu podróżnego - przedmiotem ubezpieczenia jest 

bagaż podróżny Ubezpieczonego tj.:  

 walizy, plecaki, torby, nesesery, paczki i temu podobne pojemniki 

wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych 

należących do Ubezpieczonego podczas jego podróży zagranicznej;  

 telefony przenośne, sprzęt fotograficzny i kamery video, przenośny 

sprzęt komputerowy, sprzęt służący do odtwarzania i nagrywania 

dźwięku, gry wideo od ryzyka rabunku w przypadku noszenia ich przy 

sobie.  

 Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 1.000,00 PLN 

d) Odpowiedzialność Cywilna (OC) - przedmiotem ubezpieczenia jest 

odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na 

rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) 

osobom trzecim poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju 

zamieszkania Ubezpieczonego, w związku z wykonywaniem czynności 

życia prywatnego. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

wszystkie szkody muszą być następstwem działania lub zaniechania 

działania przez Ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 

100.000,00 PLN 

e) Pomoc Assistance - usługi assistance świadczone w związku ze 

zdarzeniami zaistniałymi po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej w okresie podróży zagranicznej polegające na organizowaniu i 

pokryciu kosztów świadczeń realizowanych na rzecz Ubezpieczonego za 

pośrednictwem CENTRUM ALARMOWEGO. 

Wykonawca na wypadek swojej niewypłacalności zapewni Zamawiającemu 

prawa wynikające m. in. z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

usługach turystycznych (Dz. U. 2016. 187 z późn. zm.). 

 

 

………………………………………… 

(podpis osoby upoważnionej) 


