
 
 
 

 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-5/2019/U 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa, polegająca na przewozie członków 

stowarzyszeń abstynenckich z województwa mazowieckiego do miejsc organizacji 

przedsięwzięć integracyjno-profilaktycznych i z powrotem, organizowanych przez 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej we współpracy z Mazowieckim Związkiem 

Stowarzyszeń Abstynenckich w ramach wojewódzkiej kampanii społecznej „Porozumienie 

dla trzeźwości”. 

 

Poprzez usługę transportową Zamawiający rozumie podstawienie środka transportu  

w wyznaczonym terminie i czasie pod wskazany adres miejsca wyjazdu oraz przewóz grupy 

uczestników do wyznaczonego miejsca docelowego oraz zapewnienie powrotu do miejsca 

początkowego. 

Usługa ma zostać wykonana (w sumie) 16 autobusami. Wyjazdy będą realizowane  

w czterech oddzielnych terminach i miejscach. Zamówienie podzielono na 4 części:  

 

Część 

zamówienia 

Miejscowość Wyjazd                 Powrót  Liczba 

autobusów 

 

1 

Murzasichle                            

(województwo małopolskie, 

pow. tatrzański, gmina 

Poronin)  

28.04.2019 04.05.2019 5 

 

2 

Władysławowo                       

(województwo pomorskie, 

pow. pucki) 

12.06.2019 16.06.2019 6 

 

3 

Szklarska Poręba                 

(województwo dolnośląskie, 

pow. jeleniogórski) 

 

25.06.2019 30.06.2019 3 

 

4 

Toruń                                          

(województwo kujawsko-

pomorskie) 

31.08.2019 02.09.2019 2 

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ODNOŚNIE AUTOKARÓW: 

1) Każdy autokar musi mieć odpowiednią liczbę miejsc siedzących (podaną odpowiednio do 

danej części – trasy przejazdu) i być wyposażony w bagażnik dostosowany do przewozu 

walizek;  

2) Każdy autokar musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników 

jazdy oraz mieć rozkładane i rozsuwane fotele;  



 
 
 

 
 

3) Każdy pojazd musi mieć sprawną klimatyzację i WC, a także cafe-bar, odpowiednie 

nagłośnienie i mikrofon na wyposażeniu;  

4) W autokarze musi znajdować się wyposażona apteczka oraz gaśnica o aktualnym 

terminie przydatności do użycia. 

KRYTERIA: 

- Kryterium nr 1: Cena oferty – waga 55%, 

- Kryterium nr 2: Kryterium dotyczące Europejskich Standardów Emisji Spalin – waga 45%. 

 

Zamawiający w kryterium nr 1 będzie przyznawał punkty wg następującego wzoru: 

                      

                     Najniższa oferowana cena brutto 

                    C=       ----------------------------------------------------   x 55  = liczba pkt 

                  Cena brutto badanej oferty 

 

Maksymalna liczba punktów w kryterium nr 1 wynosi 55. 

 

Zamawiający w kryterium Nr 2 „Kryterium dotyczące Europejskich Standardów Emisji 

Spalin” (Normy Euro: od EURO 2 do EURO 6) w części 1, 2, 3 i 4 przyzna punkty  

w ten sposób, że w ramach poszczególnych wyjazdów każdy z autokarów będzie oceniany  

według poniższych zasad:  

 

Pierwszy wyjazd: Murzasichle – 5 autokarów: 

9 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 6, 

7 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 5, 

5 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 4, 

3 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 3, 

2 pkt. – pojazd posiadający normę EURO 2 lub niższe. 

 

Drugi wyjazd: Władysławowo – 6 autokarów: 

7,5 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 6, 

6 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 5, 

4 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 4, 

3 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 3, 

2 pkt. – pojazd posiadający normę EURO 2 lub niższe. 

 

Trzeci wyjazd: Szklarska Poręba – 3 autokary: 

15 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 6, 

13 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 5, 

11 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 4, 

9 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 3, 

7 pkt. – pojazd posiadający normę EURO 2 lub niższe. 

 



 
 
 

 
 

Czwarty wyjazd: Toruń – 2 autokary: 

22,5 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 6, 

20 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 5, 

17 pkt. – pojazd spełniający normę EURO 4, 

15 pkt – pojazd spełniający normę EURO 3, 

12 pkt – pojazd posiadający normę EURO 2 lub niższe. 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2 wynosi 45 w ramach każdego  

z wyjazdów. 

 

WYMAGANIA ODNOŚNIE WARUNKÓW PRZEJAZDU: 

1) Każdy z autokarów musi być podstawiony we wskazane miejsca (adres) wyjazdu na 

godzinę przed rozpoczęciem podróży; 

2) Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach przy wycenie usługi (we wszystkich 

częściach) pobyt każdego kierowcy (w tym nocleg i wyżywienie) oraz przejazdy lokalne  

w miejscowości docelowej; 

3) Usługi muszą być świadczone sprawnymi technicznie, zarejestrowanymi środkami 

transportu, posiadającymi ważne badanie techniczne oraz ubezpieczenie OC; 

4) Zabronione jest świadczenie usługi środkiem transportu uszkodzonym, wycofanym  

z ruchu, kradzionym lub wyrejestrowanym;  

5) Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego; 

6) Zabronione jest przewożenie większej, niż dopuszczalna, liczby osób określonej  

w dowodzie rejestracyjnym; 

 
7) W przypadku awarii pojazdu przewożącego Uczestników lub innej nieprzewidzianej 

sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie 

zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zastępczy w czasie maksymalnie do 4 godzin od 

chwili awarii; 

 
8)  Wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa i higieny; 

 
9) Wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców, jeśli wyjazd będzie tego 

wymagał. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

SZCZEGÓŁOWE TRASY AUTOBUSÓW: 

 

Cel przejazdu/                         

część zamówienia 

Nr 

autobusu 
Przebieg trasy 

Liczba 

miejsc 

Szacowan

a liczba 

km 

Dodatkowe 

wymagania 

(przejazdy 

lokalne) 

1. MURZASICHLE               

1 
Otwock – Błonie – Małe 

Ciche i z powrotem 
55 os. 960 

W trakcie 

zlotu każdy 

autokar 

przejedzie 

dodatkowo            

do 200 km  

2 

Płock –  Pruszków – 

Grodzisk Mazowiecki – 

Błonie – Murzasichle i z 

powrotem 

50 os. 1130 

3 

Mława – Przasnysz – Ostrów 

Mazowiecka – Warszawa – 

Milanówek – Raszyn – 

Murzasichle i z powrotem 

55 os. 1326 

4 

Sierpc – Warszawa Ursus – 

Konstancin – Murzasichle i z 

powrotem 

50 os. 1080 

5 
Warszawa – Brwinów –

Murzasichle i z powrotem 
50 os. 860 

2. 

WŁADYSŁAWOWO  

6 

Radom – Raszyn – 

Pruszków – Władysławowo i 

z powrotem 

50 os. 980 

W trakcie 

zlotu każdy 

autokar 

przejedzie 

dodatkowo           

do 100 km 

7 

Ostrów Maz. – Warszawa – 

Milanówek – Władysławowo                    

i z powrotem 

55 os. 1154 

8 

Otwock – Płock – 

Władysławowo i z powrotem 50 os. 916 

9 

Warszawa – Grodzisk Maz. 

– Błonie – Władysławowo                          

i z powrotem 

50 os. 904 

10 

Konstancin Jeziorna – 

Brwinów – Błonie – 

Władysławowo                        

i z powrotem 

55 os. 984 

11 

Warszawa Ursus – Grodzisk 

Maz. – Władysławowo i z 

powrotem 
55 os. 970 



 
 
 

 
 

3. SZKLARSKA 

PORĘBA                                

12 

Warszawa – Szklarska 

Poręba                     i z 

powrotem 

50 os. 966 W trakcie 

zlotu każdy  

autokar 

przejedzie 

dodatkowo           

do 180 km 
13 

Ostrów Maz. – Mława – 

Sierpc – Raszyn – Szklarska 

Poręba              i z powrotem 
55 os. 1590 

14 

Konstancin Jeziorna – 

Pruszków – Milanówek – 

Grodzisk Maz. – Błonie – 

Szklarska Poręba                              

i z powrotem 

55 os. 1103  

4. TORUŃ                                   

15 

Otwock – Warszawa – 

Grodzisk Maz. – Toruń i z 

powrotem 

50 os. 510 W trakcie 

zlotu każdy 

autokar 

przejedzie 

dodatkowo        

do 100 km 
16 

Warszawa – Raszyn – 

Pruszków – Milanówek – 

Grodzisk Maz. – Toruń i z 

powrotem 

50 os. 472 

 

WSTĘPNY HARMONOGRAM WYJAZDÓW: 

1. CZĘŚĆ MURZASICHLE 

 5 autobusów 
28 kwietnia (niedziela) Wyjazd autokarów w godzinach wieczornych  

29 kwietnia (poniedziałek) 
6:00 – 7.00 Przyjazd autokarów do Murzasichle 
8:00 Zameldowanie w hotelach (rezerwowanych indywidualnie), śniadanie 
Czas wolny 

30 kwietnia (wtorek) Dzień sportu MZSA, na miejscu (w Murzasichle) 

1 maja (środa) – 3 maja (piątek) 
08:00 śniadanie 
09:00 Wyjazd autokarów na szlaki: (Zakopane, Dolina Chochołowska, Termy Szaflary, 
Morskie Oko, Kuźnice) 
17.00 obiadokolacja 
 
4 maja (sobota) 
8:00 śniadanie 
10:00 wyjazd 
 
2. CZĘŚĆ WŁADYSŁAWOWO 

 6 autobusów 
12 czerwca (środa) Wyjazd autokarów w godzinach nocnych  

13 czerwca (czwartek)   
8.00 - 21.00  Zakwaterowanie w Ośrodku 



 
 
 

 
 

 
14 czerwca (piątek) 
9:00        Msza w kościele WNMP Władysławowo 
10:00    Otwarcie Zlotu - Ośrodek „Neptun”- stół biesiadny 
12:00   Wyjazd do Pucka 
18:30    Ognisko, pieczenie kiełbasek 
 

15 czerwca (sobota) 
9:00                  Zawody sportowe (ośrodek "Neptun") 
12:00 – 13:30      Wydawanie zupy  (ośrodek "Neptun") 
14:00                  Rejs po morzu 
17:30 – 18:30   Obiadokolacja - ośrodek "Neptun"  
20:30     Zabawa Trzeźwościowa - stół szwedzki (ośrodek "Neptun") 
 

16 czerwca (niedziela)  
Wyjazd ok. 10.00-11.00  

 

3. CZĘŚĆ SZKLARSKA PORĘBA 

 3 autobusy 
Wyjazd: 25 czerwca w nocy 
Powrót: 30 czerwca rano, około godz. 11.00 

Dwie wycieczki lokalne – ok. 160 km 

 

4. CZĘŚĆ TORUŃ 

 2 autobusy 
Wyjazd: 31 sierpnia około godz. 7.00 
Powrót:  2 września około godz. 10.00 

 

 


