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Załącznik nr 8 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci będących uczniami mikołowskich szkół podstawowych na
basen – świadczenie usługi polegającej na dowozie autobusami, uczniów szkół podstawowych zlokalizowanych w
Mikołowie na basen w trakcie zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020.
Przewozy będą wykonywane w okresie trwania roku szkolnego w dniach zajęć szkolnych według rozkładu
uzgodnionego z Zamawiającym.
Usługa świadczona będzie w wybrane dni tygodnia w okresie od podpisania umowy (nie wcześniej jednak
niż od 1.10.2019r.) do 20.12.2019r w dniach zajęć szkolnych według rozkładu uzgodnionego z
Zamawiającym. Szacunkowa łączna długość przejazdu wynosi około 3154 km (348 kursów) w okresie
świadczenia usługi. Do zamówienia nie bierze się pod uwagę przebiegu pojazdów do miejsca świadczenia usługi.
Ewentualne koszty z tym związane Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie jednostkowej.
Usługi powinny być świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej
spełniającymi wszystkie wymagania bezpieczeństwa, higieny i kodeksu drogowego, przez osoby mające
odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę
miejsc w autobusie - odpowiednio dla danej trasy. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do
niezwłocznego zapewnienia na swój koszt zastępczego środka transportu, w taki sposób aby nie powstały
zakłócenia w realizacji dowozu uczniów.
Liczby uczniów są wielkościami prognozowanymi i mogą się zmieniać w trakcie realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych
w organizacji roku szkolnego (np. skrócenie lekcji czy zamknięcie szkoły). Wykonawca powinien dostosować się
do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego.
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Przywóz dzieci z placówki na zajęcia na basenie Pływalnia Aqua Plant w Mikołowie ul. Konstytucji 3 Maja 22 i
odwóz dzieci do placówki po zakończonych zajęciach;
Dzieci dowożone będą według odrębnego harmonogramu każdej placówki w wybrane dni od poniedziałku do
piątku, od podpisania umowy (nie wcześniej jednak niż od 1.10.2019r.) do 20.12.2019r w
dniach zajęć szkolnych według rozkładu uzgodnionego z Zamawiającym z wykluczeniem przerw
świątecznych, ferii oraz dni wolnych od nauki.
Liczba uczniów w trakcie roku szkolnego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu z przyczyn nie leżących po
stronie zamawiającego (np. zmiany miejscowości zamieszkania ucznia).
Zamówienie nie obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających trasy z siedziby Wykonawcy
ani powrotu pojazdów z przystanków kończących trasy.
Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania się do następujących warunków:
a. zapewnienia odpowiednich warunków bhp w czasie przewozów dzieci,
b. przestrzegania ustalonego rozkładu jazdy (rozkład kursów autobusów dopasowany do planu zajęć
placówek oświatowych Wykonawca ustali ostatecznie w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych
placówek).
c. autobusy powinny być dostosowane wielkością do ilości przewożonych na danej trasie dzieci, a także do
manewrowania w wąskich uliczkach gdy trasa takie obejmuje,
d. w autobusach drzwi przednie i tylne powinny być zamykane automatycznie, w przypadku drzwi
otwieranych ręcznie tylne drzwi powinny być zabezpieczone przed otwarciem przez uczniów w trakcie
jazdy,
e. w okresie jesienno-zimowym autobusy powinny być ogrzewane, stopnie służące do wsiadania powinny
zapewniać bezpieczne wsiadanie i wysiadanie dzieci z pojazdu, w szczególności nie mogą być oblodzone i
śliskie.
f. odpowiedniego oznakowania pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g. poniesienia wszelkich kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą pojazdu, np. wynagrodzenia
kierowcy, zakupu paliwa, utrzymania w czystości pojazdu, ubezpieczenia OC i NW, przeglądów
technicznych, napraw i innych niezbędnych kosztów eksploatacyjnych,
h. zapewnienia obsługi pojazdu - kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami oraz z aktualnymi
badaniami lekarskim. Kierowcy prowadzący pojazdy muszą wykazywać się odpornością psychiczną na
nietypowe, często głośne zachowanie dzieci oraz prowadzić pojazdy w sposób łagodny nie powodujący u
dzieci choroby lokomocyjnej.
Przewozy uczniów każdej szkoły na basen i z powrotem nie mogą być łączone między sobą – oznacza to
bezpośredni przejazd uczniów ze szkoły na basen bez dodatkowych przystanków. Nie wolno łączyć
dowożenia uczniów kilku szkół w jeden wspólny kurs.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków bezpieczeństwa, czystości i estetyki pojazdów
służących do przewozu dzieci oraz niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszystkich zaistniałych
lub nieprzewidzianych przeszkodach w należytym wykonaniu umowy.
W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt zastępczego środka
transportu, w taki sposób aby nie powstały zakłócenia w realizacji dowozu uczniów. Maksymalny czas
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podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 20 minut. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu
zastępczego, który spełnia właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym.
Przewożone dzieci muszą mieć zapewnione miejsca siedzące.
W przypadku awarii pojazdu, opiekun szkolny sprawuje opiekę nad przewożonymi dziećmi, zapewniając im
bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego i przekazania dzieci osobom upoważnionym.
Opiekun nie może podczas opieki siedzieć obok kierowcy.
Osoba prowadząca pojazd nie może jednocześnie sprawować opieki nad przewożonymi dziećmi.
Potwierdzeniem wykonania usługi w każdym miesiącu jest „Dziennik przejazdów” w danym miesiącu
potwierdzany przez kierowcę i opiekuna wyznaczonego przez szkołę poświadczający dla każdej trasy we
wszystkich dniach przejazdu: 1. datę wykonania kursu 2. ryczałtową dzienną liczbę kilometrów uzgodnioną w
umowie dla danej trasy w danym dniu 3. sumę przejechanych ryczałtowych kilometrów w miesiącu. Oryginał
dziennika w danym miesiącu dołączany jest do faktury rozliczeniowej.
W przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji zamówienia oraz zmiany środka transportu
Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Wydział Oświaty Urzędu Miasta Mikołów.
Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć kierowców wykonujących przewóz w przypięte w widocznym
miejscu do okrycia wierzchniego identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, umożliwiające identyfikację osoby
oraz podmiotu zatrudniającego.
Kierowca pojazdu realizującego przewóz dzieci zobowiązany jest oczekiwać na dzieci uprawnione do
przewozu po czasie wyznaczonym w harmonogramie przewozu tak długo jak uzna opiekun wyznaczony przez
szkołę.
Podczas wykonywania przewozu objętego umową Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przewozić
osób trzecich z wyjątkiem opiekuna wyznaczonego przez szkołę.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu tras, liczby dowożonych dzieci, a także
rozszerzenia przedmiotu umowy o dodatkowe jednostki do których mogą zostać skierowane dzieci objęte
dowozem.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia trasy przewozu objętej daną umową z trasami objętymi odrębnymi
umowami zawartymi z Zamawiającym tym samym pojazdem w tym samym czasie.
Zamawiający nie dopuszcza łączenia przewozu objętego daną umową z realizacją usług dowożenia
osób/dzieci dla innych podmiotów w tym samym czasie na tej samej trasie.
Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu uczniów.
Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki, zdarzenia jakiegokolwiek typu, w których
wyniku nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna, spowodowana działalnością Wykonawcy.
Wykonawca zamówienia musi je realizować zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) oraz
ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Wykonawca w przypadku zmiany pojazdu, zobowiązuje się, że rok produkcji zmienionego pojazdu będzie
mieścił się w określonym przedziale, podlegającym ocenie pod względem kryterium – rok produkcji, na
podstawie którego dokonano wyboru oferty.
W przypadku rażącego nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków umowy, Zamawiającemu przysługuje
prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca obciążony zostanie uzasadnionymi
kosztami wynikającymi z konieczności zapewnienia dowozu podczas przewozu dzieci do jednostki oświatowej
poniesionymi do czasu dokonania wyboru nowego wykonawcy.
Osoby pełniące funkcję kierowcy zatrudnione przez Wykonawcę zobowiązane są do zachowania w tajemnicy
danych adresowych dowożonych dzieci i opiekunów i nie przekazywania ich osobom trzecim.
W przypadku wjazdu pojazdu na teren placówki ogrodzony zamkniętą bramą, kierowca będzie zobowiązany
do otwierania i zamykania bramy wjazdowej.
Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia pojazdu proponowanego do
realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania doraźnych kontroli wykonywanych przewozów w
szczególności: punktualności przewozów, zgodności pojazdu realizującego przewóz dzieci, osób pełniących
funkcję kierowcy i opiekuna z postanowieniami zawartej umowy oraz ważności polis OC i NNW, badań
technicznych pojazdu.
Zamawiający wymaga, aby osoby pełniące funkcję kierowcy mówiły biegle w języku polskim.
Powyższe wymagania dotyczą również Podwykonawców.
Pojazdy przeznaczone do wykonania umowy w roku zakończenia zlecenia, czyli w roku 2019 nie mogą być
starsze niż 20 lat.
Pojazdy przeznaczone do przewozu dzieci powinny być oznakowane w sposób widoczny i zgodny
z obowiązującymi przepisami.
Pojazdy muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera.
Zamawiający wymaga, aby dla każdej trasy Wykonawca posiadał oddzielne pojazdy do przewozu dzieci, tzn.
jeden pojazd przeznaczony do przewozu dzieci nie może obsługiwać więcej niż jedną trasę.
Wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę do realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne
zaświadczenie o niekaralności oraz nie mogą figurować w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym.
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