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Załącznik nr 7 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i ośrodków
szkolno-wychowawczych wraz z opieką Usługa polega na dowożeniu dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz powrót wraz z opieką.
Opisy poszczególnych tras nie mogą być traktowane jako ostatecznie zdefiniowane. Długości poszczególnych tras
oraz liczba wykonywanych w jednym dniu kursów mogą nie być ostateczne; zostały podane po to, aby dać
wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert.
Opis tras:
Oznaczenie
trasy (T)
T1

T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

T 10

Nazwa placówki
Zespół SzkolnoPrzedszkolny
w Paniówkach, ul.
Zwycięstwa 44
Zespół Szkół nr 1
Specjalnych w Mikołowie
ul. Gliwicka 366
Zespół Szkół nr 2
Specjalnych w Mikołowie
ul. Pokoju 4a
Zespół Szkół Specjalnych
w Gliwicach, ul. Dolnej
Wsi 74
OREW Wyry, ul. Bojdoła
3a
Szkoła Podstawowa nr 3
w Mikołowie, ul.
Bandurskiego 1
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Mikołowie
ul. Skalna 10
Zespół Szkół Specjalnych
w Tychach ul. Edukacji
21
Zespół SzkolnoPrzedszkolny dla Dzieci
Niesłyszących i Słabo
Słyszących w Katowicach,
ul Grażyńskiego 17
Szkoła Podstawowa nr 37
w Katowicach, ul. Lompy
17
IX Liceum
Ogólnokształcące
w Katowicach, ul.
Chrobrego 4
Szkoła Podstawowa nr 7
Specjalna w Katowicach
ul. Szkolna 5
Niepubliczna Specjalna
Szkoła Podstawowa "Arka
Noego" w Katowicach, ul.
Gromadzka 59

Długość
trasy w
km/kurs

liczba
uczniów
na kurs
(około)

liczba
wózków
inwalidzkich

przewidywana
liczba
kursów w 2020
roku

przewidywana
liczba
kursów w 202
1 roku

24,00

3

0

80

109

20,00

6

0

80

109

24,00

12

1

240

327

80,00

6

2

80

109

12,00

6

1

80

109

6,00

3

0

80

109

8,00

1

1

80

109

22,00

2

0

80

109

75,00

2

0

80

109

1

0

1

1

1

0

2

0

80

109

20,00
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T 11

T 12

T 13

Niepubliczna Szkoła
Podstawowa "Wesołe
Słoneczka" Katowice,
ul. Hetmańska 7
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Dąbrowie Górniczej, ul.
Swobodna 59
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
dla Młodzieży Niewidomej
i Słabowidzącej Chorzów, ul. Hajducka 22

22,00

2

0

80

109

90,00

1

0

80

109

55,00

1

0

38

48

Ogólne warunki świadczenia usługi
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w czasie przewozu stałej opieki nad dziećmi.
2) Wykonawca zobowiązany jest poinformować osobę pełniącą funkcję opiekuna w przewozie o jej obowiązkach
i odpowiedzialności za przewożone dzieci.
3) Zamawiający wyklucza łączenie funkcji kierowcy z funkcją opiekuna.
4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności telefonicznej z opiekunem w czasie świadczenia
przewozu poprzez przekazanie numeru kontaktowego opiekuna, rodzicom/opiekunom prawnym dowożonych
dzieci, dyrektorowi placówki oświatowej oraz wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego.
5) Zamawiający wymaga, aby osoby pełniące funkcję kierowcy i opiekuna mówiły biegle w języku polskim.
6) Każdorazowo w przypadku zmiany osób wykonujących usługę Wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenie informujące o zmianie nie później niż do godz. 12.00 w dniu dokonanej zmiany telefonicznie,
a także drogą elektroniczną lub faxem. Nie zachowanie zasad zgłaszania zmian będzie skutkować naliczeniem
przez Zamawiającego kar umownych.
7) Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zmieni pracownika niewłaściwie wykonującego swoje
obowiązki lub, którego zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych zasad w kontaktach międzyludzkich
w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wniosek Zamawiającego o
zmianie pracownika nie wymaga uzasadnienia i Wykonawcy nie przysługuje prawo sprzeciwu.
8) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pracowników wykonujących przewóz (kierowca i opiekun) w przypięte
w widocznym miejscu do okrycia wierzchniego identyfikatory z imieniem i nazwiskiem, umożliwiające
identyfikację osoby oraz podmiotu zatrudniającego.
9) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z ruchu pojazdów wobec przewożonych osób
oraz osób trzecich.
10) Przewóz dzieci realizowany będzie w okresie od 01.09.2020 do 25.06.2021 r. w dni robocze z wyłączeniem dni
wolnych od zajęć lekcyjnych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 tj. sobót, niedziel, świąt.
Zamawiający przewiduje, iż w okresie roku szkolnego 2020/2021 przewóz będzie odbywał się w ciągu około 189
dni.
11) Przewóz dzieci realizowany będzie z miejsca zamieszkania ucznia lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy z
miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. Zmiana wymaga formy pisemnej, jednak nie stanowi przesłanki
do sporządzenia aneksu do umowy.
12) W przypadku dzieci o dużym stopniu niepełnosprawności, miejscem odbioru w drodze do jednostki oświatowej
i z powrotem będzie bezpośrednio miejsce zamieszkania ucznia oraz adres jednostki oświatowej.
13) Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć z uwagi na zmiany w planach zajęć mogą ulec zmianie w trakcie roku
szkolnego.
14) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu przewozu dzieci, który powinien zawierać listę
dzieci dowożonych na danej trasie wraz ze wskazaniem miejsca z którego nastąpi realizacja przewozu, oraz
szczegółowe godziny odbioru/przywozu każdego dziecka na danej trasie przewozu, ustalone z dyrektorem
szkoły i rodzicami lub opiekunami prawnymi, imię i nazwisko opiekuna oraz kierowcy obsługującego daną trasę
przewozu oraz numer telefonu opiekuna.
15) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu harmonogramu przewozu
w oparciu o imienny wykaz dzieci najpóźniej do 20 września 2020 r.
16) Wykonawca jest zobowiązany przekazać rodzicom/opiekunom harmonogram przewozu dzieci wskazując jedynie
nazwę ulicy i numer, godzinę przyjazdu i odjazdu, imię i nazwisko opiekuna i kierowcy nie później niż do 20
września 2020 r.
17) W przypadku organizacji przewozu do danej jednostki oświatowej dla dwóch i więcej uczniów, zasadą jest
dowiezienie wszystkich uprawionych do przewozu uczniów na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej.
Uczniowie, którzy zostaną dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to ich plan zajęć, skorzystają z opieki
w świetlicy szkolnej.
18) W przypadku braku świetlicy szkolnej przewoźnik dowiezie dzieci do jednostki oświatowej bezpośrednio na
zajęcia oraz odbierze bezpośrednio po zakończeniu zajęć w jednostce.
19) Jednostki nie posiadające świetlicy szkolnej zostaną ustalone do 20 września 2020 r. i przekazane Wykonawcy
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w formie pisemnej.
20) Po dowiezieniu dzieci do jednostki oświatowej, opiekun zatrudniany przez wykonawcę zobowiązany jest do
przekazania dzieci wyznaczonemu przez dyrektora jednostki pracownikowi. W drodze powrotnej z jednostki
oświatowej opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko rodzicowi lub osobie uprawnionej, wskazanej
dyrektorowi jednostki w upoważnieniu rodzica lub opiekuna.
21) Przewożone dzieci mogą przejść z pojazdu do miejsca zamieszkania bez przekazania ich rodzicom lub
opiekunom prawnym tylko i wyłącznie w przypadku pisemnej zgody rodziców/opiekunów złożonych opiekunowi
sprawującemu opiekę podczas przewozu.
22) Kierowca pojazdu realizującego przewóz dzieci zobowiązany jest oczekiwać na dziecko uprawnione do przewozu
nie dłużej niż 5 minut po czasie wyznaczonym w harmonogramie przewozu. Po określonym czasie, kierowca ma
prawo odjechać bez możliwości powrotu po dziecko. Rodzicowi/opiekunowi prawnemu w związku z zaistniałą
sytuacją nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu dziecka.
23) Czas przejazdu dzieci w jedną stronę nie może przekraczać 1 godziny do placówek oddalonych od Mikołowa do
30 km.
24) 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.
25) Podczas wykonywania przewozu objętego umową Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przewozić
osób trzecich z wyjątkiem zatrudnionego opiekuna.
26) Potwierdzeniem wykonania usługi jest „Karta wykonanych przewozów w miesiącu ….” potwierdzająca liczbę dni
wykonanych przewozów w danym miesiącu podpisywana przez kierowcę, opiekuna zatrudnianego przez
wykonawcę oraz upoważnionego przedstawiciela jednostki oświatowej po zakończeniu każdego miesiąca,
w którym realizowana była usługa przewozowa.
27) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby dzieci w trakcie roku szkolnego, jednakże w ilości nie
większej niż liczba miejsc w pojeździe wskazanym w ofercie.
28) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu tras, adresów zamieszkania, liczby dowożonych
dzieci, a także rozszerzenia przedmiotu umowy o dodatkowe jednostki do których mogą zostać skierowane
dzieci objęte dowozem. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o zaistnieniu
powyższych zmian oraz przedstawi aneks do umowy określający zmiany.
29) Wykonawca zobowiązany jest objąć przewozem dziecko zgłoszone do przewozu nie później niż w terminie 3 dni
od dnia otrzymania zgłoszenia o zmianie w przewozie. Nie wprowadzenie zmian w określonym terminie oraz
nieprzesłanie aktualizacji harmonogramu przewozu będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych.
30) W wyjątkowych okolicznościach wynikających z potrzeb szkoły/jednostki oświatowej, Zamawiający zastrzega
sobie prawo zmiany miejsca dowiezienia dzieci na inne niż wyznaczona placówka docelowa, po wcześniejszym
poinformowaniu Wykonawcy drogą elektroniczną, nie później niż 3 dni przed planowanym terminem przewozu
dzieci.
31) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego o stałej rezygnacji ucznia z dowozu.
32) 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.
33) Wykonawca w przypadku zmiany pojazdu zgłoszonego do wykonania przedmiotu umowy jest zobowiązany
zgłosić fakt zamiany pojazdu Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12.00 w dniu dokonanej zmiany telefonicznie,
a także drogą elektroniczną.
34) Wykonawca w przypadku zamiany pojazdu zgłoszonego do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest
przedstawić do wglądu Zamawiającemu aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie obowiązkowych
ubezpieczeń komunikacyjnych OC i NNW oraz aktualnych badań technicznych pojazdu.
35) Wykonawca w przypadku zmiany pojazdu, zobowiązuje się, że rok produkcji zmienionego pojazdu będzie
odpowiadał pojazdowi, podlegającemu ocenie pod względem kryterium – rok produkcji, na podstawie którego
dokonano wyboru oferty lub nowszy.
36) Osoby pełniące funkcję kierowcy i opiekuna, zatrudnione przez Wykonawcę zobowiązane są do zachowania
w tajemnicy danych adresowych dowożonych dzieci i nie przekazywania ich osobom trzecim.
37) W przypadku wjazdu pojazdu na teren placówki ogrodzonego zamkniętą bramą, kierowca będzie zobowiązany
do otwierania i zamykania bramy wjazdowej.
38) Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia pojazdu proponowanego do
realizacji zamówienia.
39) 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.
40) Funkcje opiekuna może pełnić osoba która jest:
a) pełnoletnia
b) sprawna fizycznie
c) posiada umiejętność wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych w pojeździe,
d) posiada aktualne zaświadczenie o niekaralności.
41) Opiekun jest zobowiązany do:
a) zapewnienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu dowożonych dzieci (m.in. otwierania

PN/02/2020/UM

42)

43)
44)
45)

46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

55)

56)

i zamykania drzwi pojazdu, pomoc dziecku przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu),
b) zapewnienia pomocy przy przesiadaniu dziecka z wózka na miejsce w pojeździe,
c) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci do jednostek oświatowych (m.in. sprawdzanie czy
wszystkie dzieci są przypięte pasami bezpieczeństwa),
d) zapewnienia opieki dzieciom w czasie oczekiwania na pojazd zastępczy,
e) przekazania dziecka wyłącznie oczekującemu opiekunowi lub osobie upoważnionej,
f) przekazania dziecka wyłącznie osobie wyznaczonej przez dyrektora placówki oświatowej,
g) posiadania i znajomości imiennej listy dowożonych dzieci
h) okazywania życzliwości dzieciom i ich rodzicom oraz zapobieganiu sytuacjom konfliktowym.
Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dzieci dowożone i odwożone od chwili wejścia do pojazdu do
momentu przekazania ich wyznaczonemu przez dyrektora jednostki pracownikowi oraz od chwili odebrania
dzieci od wyznaczonego pracownika do chwili opuszczenia pojazdu przez ucznia i przekazania go opiekunowi
bądź osobie upoważnionej. Nie dopuszcza się przekazywania dzieci osobom nieupoważnionym lub
pozostawienie dziecka przed domem w miejscu zamieszkania. W sytuacji, w której nie zgłosi się osoba
upoważniona do odbioru dziecka przewoźnik jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie z opiekunem
prawnym dziecka, jeżeli kontakt jest niemożliwy należy udać się do najbliższego komisariatu policji celem
ustalenia dalszych czynności zmierzających do zapewnienia dziecku opieki.
Opiekun podczas realizacji przewozu przebywa wewnątrz pojazdu w miejscu zapewniającym dobrą widoczność
wszystkich dowożonych dzieci.
W przypadku awarii pojazdu, opiekun sprawuje opiekę nad przewożonymi dziećmi, zapewniając im
bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego i przekazania dzieci osobom upoważnionym.
Wykonawca musi dysponować, co najmniej trzynastoma (13) pojazdami (w tym co najmniej 5 pojazdów
przystosowanych do przewozu wózków inwalidzkich i co najmniej 8 nie obejmujących przewozu wózków
inwalidzkich) o minimalnej liczbie miejsc siedzących odpowiadającej przewidywanej liczbie uczniów na każdej
trasie + kierowca + opiekun, o nienagannym stanie technicznym tak, aby zapewnić bezawaryjny przewóz dzieci
w czasie trwania zamówienia na każdej trasie.
Pojazdy przeznaczone do wykonania umowy w roku zakończenia zlecenia, czyli w roku 2021 nie mogą być
starsze niż 20 lat.
Wyposażenie w bezwładnościowe 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera.
W przypadku tras przewozu obejmujących przewóz dzieci na wózkach inwalidzkich, pojazd musi być
wyposażony w elektryczną windę bądź najazdy, posiadające odpowiednie atesty, stacjonarne montowanie
wózków oraz pasy służące do mocowania wózków.
Pojazd winien być oznakowany zgodnie z art. 57 oraz art. 58 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Wykonawca winien zapewnić pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, który posiada
aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego oraz obowiązkowe ubezpieczenia
komunikacyjne OC i NW.
W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy spełniający wymagania
określone w umowie.
Wykonawca zobowiązany jest do sezonowej wymiany opon (odpowiednio na letnie/zimowe).
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie pojazdu w pełnej sprawności technicznej i czystości.
Zamawiający w myśl art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wymaga, by czynności polegające na
wykonaniu opieki nad dziećmi w czasie przejazdu, o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach
prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę
lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę;
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
zatrudnienia o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
d) czynności kontrolne odbywać się będą z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
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b) z tytułu niespełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez wykonawcę kary umownej w wysokości 2600,00 zł za każdą osobę. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego w terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę traktowane będzie jako niespełnianie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.
57) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
58) Powyższe wymagania dotyczą również Podwykonawców.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z
2016 poz. 862 z późn. zm.) 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 wykonawca w tym celu Wykonawca złoży Zamawiającemu stosowne oświadczenie.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 80.000,00 zł
lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w
stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone
zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji
zamówienia.

