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Załącznik nr 8 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół realizujących obowiązek
szkolny w roku szkolnym 2019/2020 w Mikołowie oraz poza terenem Gminy Mikołów, polegający na
dowożeniu około 140 uczniów (w tym około 140 z niepełnosprawnościami) do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolnowychowawczych oraz ich odwożenie po zajęciach do miejsc zamieszkania wraz z opieką według wykazu:
Dane wspólne dla wszystkich tras:
Liczba dni nauki w roku 2019: 78
Liczba dni nauki w roku 2020: 110
Wymagana liczba opiekunów w każdym samochodzie – minimum 1

Nr
trasy

1

2

3

4

5

6

7

8

Dowóz do placówki

Szkoła podstawowa nr 27
w Rudzie Śląskiej,
ul. Zamenhofa 12
Zespół Szkół Zawodowych
nr 2 w Knurowie,
ul. Szpitalna 29
Zespół Szkół nr 2 Specjalnych
w Mikołowie,
ul. Pokoju 4a
Zespół Szkół nr 2 Specjalnych
w Mikołowie,
ul. Pokoju 4a
Ośrodek RehabilitacyjnoEdukacyjno-Wychowawczy
w Wyrach, ul. Bojdoła 3a
Zespól Szkół Specjalnych
nr 8 w Tychach,
ul. Edukacji 21
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Mikołowie, ul. Skalna 10
Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Paniówkach,
ul. Zwycięstwa 44
Zespół Szkół nr 1 Specjalnych
w Mikołowie,
ul. Gliwicka 366
Niepubliczna Specjalna Szkoła
Podstawowa "Arka Noego" w
Katowicach,
ul. Gromadzka 59
Niepubliczna Szkoła
Podstawowa "Wesołe
Słoneczka" w Katowicach,
ul. Hetmańska 7

Maksymalna
liczba
uczniów na
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Liczba
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220

30

2340

3300

8

1

1

156

220

50

3900
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2
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1

1
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5

2

2
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1
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Nr
trasy

Dowóz do placówki

Szkoła Podstawowa nr 7
Specjalna w Katowicach,
ul. Szkolna 5
Zespół Szkolno-Przedszkolny
dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących w
Katowicach,
ul. Grażyńskiego 17
Szkoła Podstawowa nr 37
w Katowicach, ul. Lompy 17
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy dla Dzieci i
Młodzieży Niepełnosprawnej w
Dąbrowie Górniczej,
ul. Swobodna 59
Zespół Szkół Specjalnych w
Gliwicach, ul. Dolnej Wsi 74

9

10

11

Maksymalna
liczba
uczniów na
kurs

Liczba
kursów rano
(tam)
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południu
(powrotny
)
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roku
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5

1
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5

1
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6
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5

1

1
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5

1

1
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9900

5

1

1

156

220

76

5928

8360

Trasy 3 i 4 – dwa kursy wykonywane będą równocześnie o tej samej godzinie (dwa różne pojazdy);
Trasa 3, 5 i 6 – dwa kursy, ale o innej porze (mogą być wykonane tym samym pojazdem z danej trasy lub innym,
który zakończył swój kurs).

SUMA

Łączna liczna kursów

Łączna liczba kilometrów

W roku 2019

2964

46644

W roku 2020

4180

65780

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z przebiegiem i długością tras.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

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. Jest możliwa zmiana warunków przewożenia uczniów na drodze pisemnych
negocjacji między przewoźnikiem i rodzicami lub opiekunami ucznia.
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.
Wśród dzieci są uczniowie poruszający się na wózku inwalidzkim w związku z tym Wykonawca musi posiadać pojazdy
dostosowane do przewożenia wózków inwalidzkich w odpowiedniej liczbie, tak aby zapewnić należyte wykonanie
zamówienia.
Dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, począwszy od 2 września 2019r. do 30 czerwca 2020 r
z wykluczeniem przerw świątecznych, ferii oraz dni wolnych od nauki.
Realizacja przewozów okazjonalnych w dniach innych niż dni nauki szkolnej (np. rekolekcje, odpracowania dni nauki
w innych terminach, święta szkolne, przewozy uczniów na imprezy środowiskowe organizowane przez zamawiającego
itp.), których konieczność realizacji wynika z organizacji pracy placówek oświatowych oraz organizacji roku
szkolnego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany rozkładu dowozów w celu zapewnienia jak najkrótszego czasu
oczekiwania uczniów na rozpoczęcie zajęć, powrót ze szkoły i przebywania w podróży
Wykonawca ma obowiązek ustalić szczegółowe godziny kursów z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci z
niepełnosprawnościami oraz ze szkołami/placówkami, do których uczęszczają dzieci w oparciu o plany zajęć
obowiązujące w tych szkołach/placówkach, w sposób gwarantujący jak najkrótszy czas oczekiwania uczniów na
rozpoczęcie zajęć, powrót ze szkoły/placówki i przebywania w podróży.
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14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.

Dzienna planowana liczba kilometrów przyjęta do umowy wynika z sumy kilometrów przewidzianych na każdej trasie
z uwzględnieniem szacunkowej redukcji dla każdego ucznia przewożonego tym samym pojazdem jednocześnie z
innym uczniem spośród wymienionych w wykazie tras. Wykaz kursów sporządzony przez wykonawcę stanowi
załącznik do umowy i zawiera nazwiska uczniów, oznaczenie samochodu z podaniem marki i numeru rejestracyjnego,
nazwiskiem i telefonem osoby pełniącej rolę opiekuna w trakcie przejazdu.
W przypadku zmiany planu zajęć dydaktycznych ucznia Wykonawca ma obowiązek ponownego ustalenia
szczegółowych godzin kursów.
Dowóz uczniów do Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie musi odbywać się z zachowaniem warunku
punktualnego przywożenia uczniów do placówki nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz odwożenia
nie później niż 15 minut po zakończonych zajęciach.
Czas jednego przejazdu żadnego z przewożonych uczniów nie może być dłuższy niż wynikający z obliczenia długości
przejazdu trasy z zachowaniem średniej prędkości 30 km/h. Czas przejazdu może ulec wydłużeniu tylko w
uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacjami losowymi (remonty dróg, nieoczekiwane zdarzenia
drogowe). W przypadku dowożenia uczniów do Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie należy tak dostosować
kursy, aby najdłuższy czas przejazdu dla pierwszego wsiadającego ucznia wynosił w warunkach bez przeszkód
maksymalnie 35 minut.
Na wykonawcy usługi spoczywa ponoszenie:
a) kosztów utrzymania pojazdu, w szczególności kosztów paliwa,
b) bieżącej eksploatacji, napraw pojazdu,
c) kosztów związanych z podstawieniem pojazdu zastępczego w przypadku awarii
d) kosztów zatrudnienia i szkolenia kierowców,
e) kosztów zatrudnienia opiekuna dzieci w czasie przejazdu.
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 podstawienia pojazdu zastępczego, który spełnia
właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Transport zastępczy musi spełniać wymagania określone w
SIWZ w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit
miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych dzieci. Czas podstawienia pojazdu nie może być dłuższy niż 30
minut. W przypadku gdy czas podstawienia transportu zastępczego przekroczy 30 minut Zamawiający obciąży
Wykonawcę karami umownymi zgodnie z zapisami w umowie stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ oraz kosztami
wynajmu zastępczego środka transportu.
Przewożone dzieci muszą mieć zapewnione miejsca siedzące.
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia na własny koszt opiekuna podczas przewozu uczniów oraz dzieci z
niepełnosprawnościami do szkół/placówek.
Osoba pełniąca funkcję opiekuna musi być pełnoletnia.
Opiekun jest zobowiązany do:
a) zapewnienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu dowożonych dzieci (m.in. otwierania 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. Dodatkowo opiekunowie pracujący w pojazdach, w których przewożone będą dzieci niedosłyszące i
niesłyszące zobowiązani są do legitymowania się znajomością języka migowego. W pojazdach kierowanych do
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach wymagana liczba opiekunów wynosi 2.
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
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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. 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 „Karta wykonanych przewozów w miesiącu ……”
potwierdzana przez kierowcę, opiekuna zatrudnianego przez wykonawcę oraz upoważnionego przedstawiciela
jednostki oświatowej, z podaniem ilości dni, w których była świadczona usługa przewozowa.
Wykonawca zapewnia stały kontakt telefoniczny Kierowcy danego pojazdu z rodzicami dowożonych dzieci oraz
Zamawiającym.
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 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.
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
2019 r. Kopię harmonogramu wraz z nazwiskami uczniów Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu nie
później niż do 21 września 2019 r.
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.
Podczas wykonywania przewozu objętego umową Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przewozić osób
trzecich z wyjątkiem zatrudnionego opiekuna.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby dzieci w trakcie roku szkolnego, jednakże w ilości nie
większej niż liczba miejsc w pojeździe wskazanym w ofercie.
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 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 i opieki podczas przewozu dzieci do jednostki oświatowej
poniesionymi do czasu dokonania wyboru nowego wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia: daty produkcji starszej niż 2000 rok oraz braku ciągłości badań technicznych w okresie
ostatnich trzech lat – Zamawiający zastrzega sobie prawo wykluczenia pojazdu z dalszego świadczenia usługi, a
Wykonawcę obciąży karami umownymi zgodnie z zapisami w umowie stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.
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.
W przypadku wjazdu pojazdu na teren placówki ogrodzony zamkniętą bramą, kierowca będzie zobowiązany do
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41.
42.

43.
44.
45.
46.

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 i opiekuna mówiły biegle w języku polskim.
Kursy nie mogą być odwołane przez Wykonawcę.
Kilometry dojazdowe Wykonawcy na miejsce wykonania usługi nie będą podlegać fakturowaniu.
Powyższe wymagania dotyczą również Podwykonawców.

Wykonawca jest ubezpieczony 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.
47. Wykonawca dysponuje (na każdą trasę z osobna):
a. kierowcą, który spełnia wymogi zawarte w zapisach art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie
drogowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 58 ).
b. opiekunem, który musi posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy na stanowisku opiekuna dzieci. Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem.
Opiekunowie pracujący w pojazdach, w których przewożone będą dzieci niedosłyszące i niesłyszące
zobowiązani są do legitymowania się znajomością języka migowego.
48. Wykonawca musi dysponować, co najmniej jedenastoma (11) pojazdami o minimalnej liczbie miejsc siedzących
odpowiadającej przewidywanej licznie uczniów na każdej trasie + kierowca + opiekun, o nienagannym stanie
technicznym tak, aby zapewnić bezawaryjny przewóz dzieci w czasie trwania zamówienia na każdej trasie.
49. Pojazdy przeznaczone do wykonania umowy w roku zakończenia zlecenia, czyli w roku 2020 nie mogą być
starsze niż 20 lat.
50. Pojazdy przeznaczone do przewozu dzieci powinny być oznakowane w sposób widoczny i zgodny z
obowiązującymi przepisami, w szczególności jako przewóz osób niepełnosprawnych – zgodnie z art.58 ustawy
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1990).
51. Pojazdy muszą być wyposażone w pasy mocujące wózek z dzieckiem, elektryczną windę lub najazdy służące do
wjazdu dziecka na wózku oraz posiadać wyposażenie w bezwładnościowe 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla
każdego pasażera.
52. Wykonawca zobowiązany jest przewozić dzieci mające mniej niż 150 cm wzrostu w fotelikach bezpieczeństwa
lub innych urządzeniach przytrzymujących dzieci, zgodne z masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi
warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących
urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1990).
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.
53. 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.
54. 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.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć wykaz osób, które będą sprawowały
opiekę nad dziećmi podczas przewozu w trakcie wykonania umowy oraz kierowców, celem weryfikacji czy osoby
te figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Podstawą pobrania danych jest ustawa z
dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2016 poz.
862 z późn. zm.) Wykaz musi zawierać następujące dane: PESEL, jeśli został nadany, Nazwisko, Nazwisko
rodowe, Pierwsze imię, Imię ojca, Imię matki, Data urodzenia. Wykaz należy złożyć za potwierdzeniem odbioru
w siedzibie Zamawiającego w zaklejonej kopercie osobiście przez przedstawiciela Wykonawcy.

