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Warszawa, dnia 29 listopada 2018 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
na zorganizowanie wycieczek dydaktycznych dla dzieci w formie tzw. zielonych szkół. 
Uczestnikami wycieczek będą uczniowie szkół podstawowych, biorących udział 
w konkursach organizowanych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC. W celu wyboru 
właściwej procedury postępowania niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając 
na uwadze Państwa doświadczenie, Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc 
w tym zakresie i przesłanie informacji dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą 
pomocne w szacowaniu wartości przedmiotu zamówienia.

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr POIS.05.02.00-00-0007/16 
pn. „Kampania Kolejowe ABC”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój 
transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczek dydaktycznych dla dzieci w formie 
tzw. zielonych szkół, zwanych dalej „zieloną szkołą” lub „wycieczką”. Uczestnikami 
wycieczek będą uczniowie szkół podstawowych, biorących udział w konkursach 
organizowanych w ramach projektu Kampania Kolejowe ABC.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje organizację czterech 5-dniowych zielonych szkół 
w 2019 r. i czterech 5-dniowych zielonych szkół w 2020 r. Propozycje miejsc organizacji  
zielonych szkół powinno zostać wskazane w złożonej ofercie.

II. ORGANIZACJA ZIELONYCH SZKÓŁ

1. Wycieczki dydaktyczne w formie zielonych szkół zostaną zorganizowane 
w następujących terminach:

a) 3 terminy w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2019 r. (okres wiosenny);
b) 1 termin w okresie od 1 września do 31 października 2019 r. (okres jesienny);
c) 3 terminy w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2020 r. (okres wiosenny); 
d) 1 termin w okresie od 1 września do 31 października 2020 r. (okres jesienny).

2. Dokładne terminy zostaną uzgodnione z Zamawiającym niezwłocznie po podpisaniu 
umowy z wybranym Wykonawcą.

3. Zielona szkoła powinna zostać zorganizowana w dni robocze, tj. poniedziałek – piątek. 
4. Uczestnikami zielonej szkoły będzie grupa maksymalnie 30 uczniów ze szkół 

podstawowych, biorących udział w konkursach organizowanych w ramach projektu 
Kampania Kolejowe ABC, i ich 4 opiekunów. 

5. Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy opracuje 
szczegółowy program i harmonogram wycieczek. Dokumenty te powinny zawierać 
co najmniej: 

a) miejsce/cel wycieczki;
b) terminy organizacji wycieczek, zgodne z wymaganiami Zamawiającego;
c) nazwy i adresy miejsc noclegowych;
d) przewidziane miejsca do zwiedzania;
e) przewidziane atrakcje;
f) szczegółowy plan wycieczki uwzględniający wyżywienie. 
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6. Dodatkowo w programie wycieczki Wykonawca uwzględni co najmniej:
a) organizację 3 wycieczek turystyczno-krajoznawczych związanych z historią kolei, 

rozwojem transportu kolejowego i jego znaczeniem, jak również zasadami wstępu
i bezpiecznego poruszania się po obszarze kolejowym. W ramach wycieczki 
zorganizowany zostanie przejazd koleją wąskotorową oraz ognisko 
z kiełbaskami, chlebem, herbatą w termosach (minimum 1 raz podczas każdej 
zielonej szkoły);

b) wyszczególnienie obiektów, które będą zwiedzane wraz z przewodnikiem;
c) organizację zajęć integracyjnych, konkursów edukacyjno-rekreacyjnych, gier 

i zabaw zespołowych, gier terenowych, warsztatów;
d) organizację popołudniowych zajęć integracyjnych: karaoke, dyskoteka itp. 

(co najmniej 3 podczas każdej zielonej szkoły);
e) przeprowadzenie zajęć przez przedstawicieli Zamawiającego w ramach Kampanii 

Kolejowe ABC.
7. Harmonogram oraz szczegółowy program wycieczki podlega akceptacji Zamawiającego.
8. Dla wszystkich uczestników każdej zielonej szkoły (dzieci i opiekunów) Wykonawca 

zapewni bilety wstępu do miejsc uwzględnionych w programie i pokryje ich koszt wraz 
z kosztami opieki przewodnika. Wykonawca pokryje koszty rezerwacji grupowych 
i innych związanych z realizacją uzgodnionego z Zamawiającym programu.

9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przewodnika do zwiedzania poszczególnych 
obiektów w ramach zielonej szkoły (obiekty zwiedzane z przewodnikiem powinny zostać 
wskazane w programie). Przewodnik powinien posiadać odpowiednie licencje, gdy jest 
to wymagane w zwiedzanych obiektach. Przewodnik zobowiązany jest do ścisłej 
współpracy z opiekunami wycieczki. 

10. W ramach realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany 
jest do zapewnienia osoby pełniącej funkcję kierownika zielonej szkoły. Kierownik 
będzie uczestnikiem wycieczek i w czasie ich trwania zapewni sprawny, zgodny 
z programem i harmonogramem przebieg wyjazdów. Realizacja jego zadań będzie 
zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 
2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży warunków (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). 
Kierownik zielonej szkoły będzie pozostawał w stałym kontakcie z osobami 
wyznaczonymi przez Zamawiającego w zakresie organizacji wycieczek. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia uczestników każdej zielonej szkoły 
od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w trakcie zielonej szkoły, 
do ubezpieczenia na czas przejazdu i pobytu w hotelu/ośrodku, tj. w szczególności 
kosztów leczenia, NNW, bagażu podróżnego na cały czas trwania wycieczki. Minimalna 
suma ubezpieczenia (na jednego uczestnika) wynosi 50 000 zł. Wybór firmy 
ubezpieczeniowej pozostaje po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
do przesłania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej najpóźniej na 2 dni przed 
terminem wyjazdu każdej wycieczki.

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie i mieniu 
powstałe podczas każdej zielonej szkoły.

13. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

14. Po zakończeniu każdej zielonej szkoły w ciągu 7 dni Wykonawca przygotuje raport 
z realizacji wycieczki. Po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego, Wykonawca 
przedkłada fakturę.
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III. ŚRODEK TRANSPORTU

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędny środek transportu, w tym 
we własnym zakresie opłacić parkingi oraz wszelkie inne opłaty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zapewni transport uczestników wycieczki: 
a) ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu do miejsca docelowego 

(każda zielona szkoła może rozpoczynać się i kończyć w innej lokalizacji 
na terenie Polski);

b) do/z poszczególnych zwiedzanych obiektów/atrakcji;
c) wskazane przez Zamawiającego miejsce powrotu.

3. Wykonawca zapewni przejazd autokarem klasy turystycznej o ilości miejsc siedzących 
nie mniejszej niż przewidywana liczba uczestników wycieczki. Autokary do wykonania 
usługi w ilości niezbędnej muszą być dostosowane do przewozu osób i spełniać 
wymagania określone w przepisach prawa zawartych w ustawie z dnia 20 czerwca 
1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.). Każdy 
autokar realizujący usługę musi być sprawny technicznie, wyposażony w pasy 
bezpieczeństwa, systemy ABS i EPS (lub inne systemy elektronicznej stabilizacji 
pojazdu), klimatyzację, nagłośnienie, mikrofon. Autokar powinien mieć oznaczenie 
autokaru znakiem „dzieci”. Autokar powinien posiadać aktualne okresowe badania 
techniczne oraz aktualne polisy OC i NNW. Zamawiający zastrzega, że rok produkcji 
autokarów realizujących usługi nie może być wcześniejszy niż 2010. W autokarze 
powinna znajdować się wyposażona apteczka oraz gaśnica o aktualnym terminie 
przydatności do użycia. Autokary muszą być wyposażone w toaletę przystosowaną 
do użytku w trakcie jazdy i jej serwis umożliwiający korzystanie bez ograniczeń przez 
cały okres trwania wycieczki.

4. Wykonawca zapewnia niezbędną liczbę kierowców, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155, z późn. zm.) 
oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Wykonawca zobowiąże kierującego pojazdem do posiadania przy sobie i okazywania 
na żądanie wymaganego prawa jazdy o odpowiedniej kategorii, dowodu rejestracyjnego 
pojazdu, dokumentu stwierdzającego zawarte umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
OC, NNW oraz pozostałych dokumentów wynikających z ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.).

6. Do czasu trwania wycieczki należy doliczyć czas niezbędny na dokonanie kontroli 
kierowcy i stanu technicznego pojazdu przez instytucję uprawnioną do przeprowadzenia 
tego typu kontroli. Po przeprowadzonej kontroli kierowca zobowiązany jest przekazać 
kierownikowi zielonej szkoły dokument potwierdzający sprawność techniczną pojazdu 
oraz zaświadczenie o trzeźwości uzyskane po kontroli przez Policję w dniu wyjazdu.

7. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni, na własny koszt, zastępczy 
środek transportu, spełniający warunki określone w OPZ i umowie, w taki sposób, 
aby nie powodować opóźnień czasowych. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu 
żadnych dodatkowych kosztów. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowcy 
w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej 
usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia środków transportu i pasażerów 
od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku 
z przewozem (OC i NNW).
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IV.  ZAKWATEROWANIE

1. Wykonawca zapewnieni zakwaterowanie uczestników każdej zielonej szkoły (4 noclegi 
w ramach każdej zielonej szkoły) w hotelach/pensjonatach, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 
i przewodników turystycznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1553, z późn. zm.), spełniających 
następujące wymagania:

a) budynki ogrzewane, murowane;
b) dysponowanie bazą sportowo – rekreacyjną oraz salą/ świetlicą wewnątrz 

budynku;
c) pokoje mogą być wieloosobowe (pokoje 2, 3, 4-osobowe lub typu studio, 

pojedyncze łóżka (nie są dopuszczalne łóżka piętrowe), pokoje nie mogą być 
koedukacyjne;

d) pełny węzeł sanitarny w każdym pokoju; 
e) pokoje wyposażone w pościel i ręczniki;
f) łazienki wyposażone w podstawowe środki higieny (mydło, papier toaletowy) 

z ciepłą wodą w każdej łazience;
g) jednoosobowe pokoje dla opiekunów wycieczki, zlokalizowane w tym samym 

budynku, w sąsiedztwie pokoi dzieci. 

V. WYŻYWIENIE

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wyżywienie dla uczestników wycieczki 
w stołówce/restauracji na terenie hotelu/pensjonatu, w którym będą zakwaterowane 
dzieci. Posiłek powinien być podany w sali konsumpcyjnej bezalkoholowej (na czas 
podania i spożywania posiłku), posiłek powinien być podany jednocześnie dla całej 
grupy wycieczkowej. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom każdej wycieczki 
pełnowartościowych i zróżnicowanych posiłków, zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci 
i młodzieży warunków (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom każdej wycieczki posiłków 
o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości - zgodnie z normami 
bezpieczeństwa i przyjętym systemem HACCP, jak również zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych 
przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty 
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia 
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154).

4. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom każdej zielonej szkoły:
a) 4 posiłki dziennie: (i) śniadanie podawane w formie bufetu (zawierającego 

co najmniej: pieczywo – chleb, bułki, rogale, pieczywo słodkie, nabiał – mleko, 
sery, masło, wędliny, dżem, warzywa, płatki śniadaniowe, napoje – soki 
owocowe, herbata, kawa), (ii) obiad dwudaniowy (pierwsze danie: zupa, drugie 
danie: do wyboru porcja mięsna lub wegetariańska oraz min. 200 ml napoju), 
(iii) podwieczorek, (iv) kolację podawaną w formie bufetu (zawierającego 
co najmniej: pieczywo chleb, bułki, rogale, wędlina, ser, masło, dżem, warzywa 
i min. 200 ml napoju); 

b) suchy prowiant podczas każdej wycieczki turystyczno-krajoznawczej 
oraz w ostatni dzień wycieczki tj. w dniu powrotu (co najmniej 3 wycieczki 
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o takim charakterze) uwzględnionej w programie (zawierający co najmniej: 
2 kanapki, ciastko lub słodka bułka, owoc, sok lub woda mineralna niegazowana 
0,5 l ). Prowiant ten każdy z uczestników będzie otrzymywać po śniadaniu. Data 
jego przydatności do spożycia będzie uwzględniała przewidywany okres jego 
spożycia tj. co najmniej termin do zakończenia wycieczki. Prowiant zostanie 
zakupiony dla każdej osoby lub przygotowywany przez osoby posiadające 
aktualne badania dopuszczające do przygotowywania posiłków tzw. książeczka 
sanepidowska na stanowisku spełniającym warunki higieniczno-sanitarne; 

c) zapas wody mineralnej niegazowanej – 1 l dla osoby na dobę w butelkach 0,5 l 
lub 1 l, podczas każdej wycieczki turystyczno-krajoznawczej (co najmniej 
3 wycieczki o takim charakterze) uwzględnionej w programie.

5. W dniu przyjazdu uczestnikom wycieczki zapewniona zostanie obiadokolacja, natomiast     
ostatniego dnia wycieczki, zapewnione zostanie śniadanie oraz suchy prowiant, o którym 
mowa w części V pkt 4 lit. b niniejszego OPZ. 

6. W każdym przypadku gdy zgodnie z programem realizowana będzie wycieczka 
turystyczno-krajoznawcza, po powrocie do hotelu/ośrodka uczestnikom zielonej szkoły 
należy zapewnić ciepły posiłek - obiadokolację zamiast obiadu i kolacji.

VI. TERMIN REALIZACJI

Czas realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje okres od dnia zawarcia umowy 
do 16 listopada 2020 r. 

VII. KALKULACJA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

W ramach kalkulacji Zamawiający zwraca się z prośbą o:
1. podanie ceny netto i brutto pojedynczej wycieczki oraz łącznej ceny wszystkich 

wycieczek.
2. Kalkulacja może zawierać inne elementy mające wpływ na wartość zamówienia.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Informacje o szacunkowej wartości zamówienia proszę przesłać na adres e-mail: 

zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 7 grudnia 2018 r. 
2. Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty 

w rozumieniu art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie 
zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.). 

KAROL KŁOSOWSKI
DYREKTOR DEPARTAMENTU 
PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

http://www.utk.gov.pl/

		2018-11-29T15:36:31+0000
	Karol Kłosowski UTK




