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  Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
I. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dowóz uczniów niepełnosprawnych 

z terenu Gminy Chełm Śląski do placówek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 
2020/2021” uczęszczających do szkół i przedszkoli wraz z opieką nad nimi w czasie tych 
przewozów do szkoły i z powrotem. Ilość km do przejechania w jedną stronę to 95 km dla 
trasy nr 1 i 85 km dla trasy nr 2. Przewóz będzie odbywał się w dni robocze wynikające z 
zajęć szkolnych tj. od 1 września 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku. Dowóz nie będzie 
realizowany w czasie szkolnych ferii. Zaś w dni wolne od zajęć dydaktycznych dowóz będzie 
organizowany na życzenie rodziców (np. w dni przerw świątecznych, sprawdzianów, 
egzaminów oraz w inne dni dodatkowo wolne od zajęć szkolnych, itp.). Przypuszczalna liczba 
dni dowozu uczniów niepełnosprawnych wynosi: od września do grudnia 2020 roku ok – 85 
dni, a od stycznia do czerwca 2021 roku ok -105 dni. „Wykonawca” zapewnia pojazd z 
kierowcą oraz opiekę osoby pełnoletniej nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie dowozu 
i odwozu ze szkoły/przedszkola. 

 
II. Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizowany będzie na trasach: 

Trasa nr 1: Chełm Śląski – Tychy – około 95 km/dzień 
Trasa nr 2: Chełm Śląski – Mysłowice – Jaworzno – Katowice – około 85km/dzień. 

 
III. Zakres usług będzie obejmował: 
  
1. Odbiór dzieci z domu pod wskazanymi adresami. Godziny odbioru dzieci ustala 

Przewoźnik/Wykonawca z rodzicami dzieci. 
2. Dowóz dzieci do palcówek oraz odbiór dzieci z placówek zgodnie z adresami placówek 

wykazanych w załączniku. 
3. Dowóz dzieci do domu wg adresów w załączniku. 
 
IV. Zadania i obowiązki przewoźnika (kierowcy): 
 
1. Zachowanie szczególnej ostrożności w czasie przewozu uczniów zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. Kierowcy, którzy bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo i dowóz uczniów do szkół 
i przedszkoli są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz wysokiej kultury osobistej, 
a także są odpowiedzialni za higienę i porządek w pojeździe. 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas wejścia, przewozu i wyjścia do i z pojazdu   
            uczniów. Kierowca zobowiązany jest do zatrzymywania pojazdu obok budynku   
            szkoły w bezpiecznym miejscu w szczególności z uwzględnieniem, aby przy   
            wsiadaniu i wysiadaniu uczniów drzwi wejściowe pojazdu były zwrócone w stronę   
            wejścia do szkoły. 
3. W przypadku wystąpienia konieczności zapewnienia transportu do placówek oświatowych 

większej ilości dzieci, zobowiązuje się do dokonania zmian w rozkładzie jazdy w ciągu 3 dni 
od daty otrzymania informacji od zamawiającego w tym zakresie. 

4. W razie awarii pojazdu zapewnienie transportu zastępczego spełniającego takie  same   
            standardy. 
5. W przypadku kolizji drogowej lub innych nieprzewidzianych zdarzeń  utrudniających 

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

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

7. Przewoźnik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich danych 
 adresowych swoich podopiecznych i nieprzekazywanie ich osobom postronnym. 
8. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia należytej opieki przez osobę sprawująca opiekę 

podczas dowozu dzieci do placówek oświatowych, nie budzących 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 
figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 

 
V. Zadania i obowiązki opiekuna. 
 
1.  Posiada uprawnienia do udzielenia pierwszej pomocy medycznej. 
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 dzieci, po  zakończeniu zajęć  
            odbiera dzieci ze szkoły i po dowiezieniu do miejsca 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  należyta opiekę 

nad dowożonymi uczniami do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego. O zaistniałych 
zdarzeniach wynikających z opóźnień w przewozie dzieci informuje rodzica i placówkę 
oświatową. 

7.  Zachowuje w tajemnicy dane adresowe dowożonych uczniów. 
 
VI. Opis zadania 
 
1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych realizowany będzie na trasach: 
-  trasa nr 1: Chełm Śląski – Tychy – około 95 km/dzień i z powrotem 
-  trasa nr 2: Chełm Śląski – Mysłowice – Jaworzno – Katowice – około 85 km/dzień. 
 
 
 
2. Wykonawca składający ofertę podaje kalkulacje za wozokilometr dla trasy zgodnie z   
    SIWZ. 
3. Oferent składający ofertę na przewóz ma za zadanie dysponować: 
 
• Zadanie nr 1(trasa nr 1) jednym pojazdem dostosowanym do przewozu min. 8 dzieci 

niepełnosprawnych, wyposażonymi w bezwładnościowe biodrowe pasy bezpieczeństwa, 
samochód  nie może być starszy niż z 2012 r. z   miejscem na 1 wózek inwalidzki oraz 
musi posiadać klimatyzację w tylnej części samochodu. (trasa nr 1 przewozu dzieci Chełm 
Śląski - Tychy – około 95 km/dzień) 

• Zadanie nr 2 (trasa nr 2) jednym pojazdem dostosowanym do przewozu min 10 dzieci z 
różnego rodzaju niepełnosprawnością z miejscem na 1 wózek inwalidzki, wyposażonymi w 
bezwładnościowe biodrowe pasy bezpieczeństwa, \ samochód nie może być starszy niż z 2012 
r. wyposażony w klimatyzacje w tylnej części samochodu. (trasa nr 2 - przewozu Chełm Śląski 
- Mysłowice – Jaworzno – Katowice – około 85km/dzień) 
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4. Pojazd Wykonawcy służący do wykonania usługi będący uczestnikiem w ruchu drogowym musi 
być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: nie zagrażało bezpieczeństwu 
osób nim jadących lub innych uczestników ruchu,  nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie 
narażało kogokolwiek na szkodę, nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu 
przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych, nie powodowało wydzielania 
szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach 
szczegółowych, nie powodowało niszczenia drogi, zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy 
oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji 
i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu, nie powodowało zakłóceń 
radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych. 
Pojazd musi być wyposażony w układu utrzymywania temperatury we wnętrzu pojazdu kabiny 
kierowcy oraz przestrzeń pasażerska. W układzie grzania/chłodzenia (tzw. klimatyzacja) możliwa 
jest zmiana zadanej temperatury przez użytkownika/pasażera w trakcie trasy.   
 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i posiadania przez cały okres trwania umowy 
właściwych umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), dla 
przewożonych uczniów i ich opiekunów i zobowiązany jest okazać je Zamawiającemu w terminie 7 
dni po zmianie polisy jak również na każde żądanie Zamawiającego. Brak okazania jak również 
posiadania zawartej ważnej umowy ubezpieczenia NNW uprawnia Zamawiającego do zawarcia 
umowy na rzecz i w imieniu Wykonawcy oraz obciążenia go kosztami składki. 
 
6. Wykonawca musi posiadać aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie 
przewozu osób zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 
poz. 58) i zobowiązuje się ją posiadać przez cały okres trwania umowy i dostarczyć kopię oraz okazać 
ją Zamawiającemu na każde żądanie. 
 
 
 
 
 


