
Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dowozu dzieci niepełnosprawnych 
z terenu Gminy Chełm Śląski do placówek oświatowych od  dnia podpisania umowy do 26 
czerwca 2020 r.

II. Zakres usług będzie obejmował:

1. Odbiór dzieci z domu pod wskazanymi adresami.
Godziny odbioru dzieci ustala Wykonawca z rodzicami dzieci.

2. Dowóz dzieci do palcówek oraz odbiór dzieci z placówek zgodnie z adresami placówek.
3. Dowóz dzieci do domu wg adresów.

III. Zadania i obowiązki wykonawcy:

1. Zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przewozu uczniów zgodnie  
      z  przepisami o ruchu drogowym.
2. Zapewnienie  bezpieczeństwa  podczas  wejścia,  przewozu  i  wyjścia  

 z  pojazdu uczniów.
3. Dokonania zmiany w rozkładzie jazdy w ciągu 7 dni od daty uzgodnienia z Zamawiającym,

w przypadku wystąpienia konieczności zmiany ilości lub miejsca dowożonych dzieci.
4. Posiadania zgodnego z obowiązującymi przepisami oznakowania pojazdu.
5. W razie awarii pojazdu zapewnienie transportu zastępczego spełniającego takie  same  

standardy.
6. W przypadku kolizji drogowej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń utrudniających  

dojazd uczniów do placówek oświatowych, zapewnienie uczniom  bezpieczeństwa,  
a także  zminimalizowania strat materialnych.

7. Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikłe z ruchu pojazdów  
 i przewozu  dzieci  niepełnosprawnych  wynikających  z  obowiązkowego  ubezpieczenia  
odpowiedzialności cywilnej.

8. Przedstawienia  w  dniu  podpisania  umowy  listy  pracowników  biorących  udział  
w  realizacji  zadania.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapoznania  ich  z  przepisami  
dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. O każdorazowej zmianie  
pracowników Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Przewoźnik  zobowiązany  jest  do  zachowania  w  tajemnicy  wszystkich  danych   
adresowych swoich podopiecznych i nie przekazywanie ich osobom postronnym.

10. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia należytej opieki przez osoby sprawujące  
opiekę podczas dowozu dzieci do placówek oświatowych, nie budzące wątpliwości   
że  mogą  zajmować  się  dziećmi  i  nie  były  karane  za  przestępstwa  przeciwko  
nieletnim i nietykalności cielesnej oraz nie orzeczono wobec  nich  zakazu  
prowadzenia działalności oświatowej  i  nie  figurują   w  Rejestrze  Sprawców  
Przestępstw na Tle Seksualnym.



IV. Zadania i obowiązki opiekuna.

1. Jest  przeszkolony  w  zakresie   pierwszej  pomocy  przed  medycznej  i  posiada  
dokument potwierdzający odbycie szkolenia.

2. Dba  o  bezpieczeństwo  podczas  wejścia,  przewozu  i  wyjścia  dzieci  do  
i z pojazdu

3. Odbiera dzieci od rodziców (opiekunów prawnych) spod domu przed       rozpoczęciem  
zajęć lekcyjnych

4. Po dowiezieniu dzieci do placówki oświatowej odprowadza do placówki dzieci,  a  po  
zakończeniu zajęć o ustalonej godzinie, odbiera dzieci z placówki i odwozi  na miejsce 
zamieszkania.

5. Posiada obowiązkowo kontakt telefoniczny z rodzicami dziećmi. Jeśli wystąpią  
niepokojące objawy (złe samopoczucie) u dziecka, informuje
o tym fakcie rodziców.

6. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu przewożącego dzieci zapewnia należytą  opiekę
nad dowożonymi uczniami do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.
O zaistniałych  zdarzeniach  wynikających  z  opóźnień  w  przewozie  dzieci  informuje  
rodzica.

7. Zachowuje w tajemnicy dane adresowe dowożonych uczniów.

V. Opis zadania

1. Dowóz   dzieci  niepełnosprawnych  z  terenu  Gminy  Chełm  Śląski  do  placówek   
oświatowych na trasach

Trasa I – około 120 km
• Chełm Śląski Szkoła Podstawowa Nr 1  w Chełmie Śląskim
• Tychy Niepubliczna Szkoła Podstawowa „ Otwarte okno”  

w Tychach

Trasa II -  około 136 km
• Jaworzno  Niepubliczne  Przedszkole  Wielospecjalistyczne  

„Mali Zdobywcy”ul. Sulińskiego 41
• Mysłowice Zespół  Szkół  Specjalnych  im.  Janusza  Korczaka  

w Mysłowicach ul. B. Wały 4
• Katowice Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna w Katowicach                   

ul. Zamkowa 2a.

 


