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Opis przedmiotu zamówienia 

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, pod nazwą: 

Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Białe Błota do szkół i placówek 

oświatowych w Bydgoszczy. 

Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów niepełnosprawnych 

z terenu Gminy Białe Błota do szkół i placówek oświatowych w Bydgoszczy. W zakres 

usługi wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do placówek 

oświatowych i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania, bez opiekuna (opiekuna 

zapewnia Zamawiający). 

2. Szacowana, dzienna długość trasy dla jednego pojazdu, została wskazana w załączniku nr 2.1 do zapytania 

ofertowego.  

3. Wykonawca musi zapewnić co najmniej 4 pojazdy do przewozu osób, z których 

co najmniej 1 pojazd posiada minimum 9 miejsc siedzących (w tym 2 miejsca przeznaczone 

dla kierowcy i opiekuna oraz 7 miejsc dla uczniów) oraz 3 pojazdy posiadające minimum 5 

miejsc siedzących (w tym 2 miejsca przeznaczone dla kierowcy i opiekuna i 3 miejsca dla 

uczniów). 

Uwaga: Transport dzieci do szkół musi być realizowany poprzez transport zamknięty  

(niedostępny dla innych pasażerów). 

4. Zamawiający wymaga, aby pojazdy, służące do przewozu uczniów: 

  1) były w pełni sprawnych technicznie, nie starsze niż wyprodukowane w roku 2002,  

2) posiadały aktualne badania techniczne, dopuszczające pojazd do ruchu przez cały okres 

obowiązywania usługi - w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w 

sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, 

3) były wyposażone w pasy bezpieczeństwa, ogrzewanie i klimatyzację, 

4) były oznakowane zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym i transporcie osób, 

5) posiadały ubezpieczenie w zakresie OC, NNW przez cały okres wykonywania usługi. 

Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. 

6) były czyste, schludne oraz jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba pojazdy muszą być na 

bieżąco dezynfekowane.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia: 
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1) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody w pojazdach. 

2) przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów. 

3) stałego kontaktu telefonicznego pomiędzy kierowcą pojazdu a Zamawiającym, 

4) każdemu z kierowców identyfikatora (imię, nazwisko, nazwa firmy przewozowej) oraz 

zawiadomić pisemnie Zamawiającego o każdorazowej zmianie osoby na stanowisku 

kierowcy, z tym zastrzeżeniem, że nowa osoba musi posiadać odpowiednie 

kwalifikacje. 

5) każdemu uczniowi oraz osobie sprawującej opiekę nad uczniami miejsca siedzącego w 

pojeździe. 

6) w przypadku awarii, poinformowania Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach i 

zabezpieczenia na własny koszt dowozu i odwozu dzieci do szkół zastępczym 

środkiem transportu zgodnie z deklaracją podaną w ofercie Wykonawcy, podając 

nazwę firmy (posiadającą odpowiednie uprawnienia w zakresie objętym 

zamówieniem). 

7) wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w kamery monitoringu nagrywające: 

a) przestrzeń przed pojazdem – kamera czołowa 

b) przestrzeń wewnątrz pojazdu – kamera wewnętrzna. 

8) wszystkie pojazdy muszą mieć możliwość szczelnego zamknięcia drzwi i okien, aby 

uniemożliwić dostawanie się pyłu i kurzu z zewnątrz. 

6. Dowóz uczniów do szkół odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, po trasach określonych 

przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający zapewnia cztery osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, po jednej na każdy 

pojazd. W przypadku, jeżeli usługa świadczona będzie większą liczbą pojazdów 

Zamawiający zapewni dodatkowe osoby sprawujące opiekę nad dziećmi.  

8. Wykonawca gwarantuje, że zabezpieczy na potrzeby Zamawiającego co najmniej 2 dodatkowe 

pojazdy (w tym jeden pojazd posiadający minimum 9 miejsc siedzących - w tym 2 miejsca 

przeznaczone dla kierowcy i opiekuna oraz 7 miejsc dla uczniów; 1 pojazd posiadający 

minimum 5 miejsc siedzących - w tym 2 miejsca przeznaczone dla kierowcy 

i opiekuna i 3 miejsca dla uczniów), które w każdej chwili będzie w stanie podstawić do 

dyspozycji Zamawiającego, i których parametry techniczne (w tym ilość miejsc siedzących) będą 

tożsame lub wyższe od właściwości wymaganych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i 

Opisie przedmiotu zamówienia oraz w dniu świadczenia danej usługi. 

9. Wykonawca podstawi pojazdy na miejsce i na czas wskazany przez Zamawiającego.  

Miejsce i godzina podstawienia pojazdów wynikać będzie z załącznika nr 2.1 do zapytania 

ofertowego oraz harmonogramu przewozu uczniów.  
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10. Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania harmonogramu dowożenia dzieci zgodnie 

z planem lekcji. Uzgodnienia odnośnie ustalenia harmonogramu dowożenia odbywać się 

będą obustronnie. Koordynatorem wszelkich czynności ustalenia harmonogramu 

dowożenia ze strony Zamawiającego będzie wyznaczony pracownik COEiS. 

11. Zamawiający przewiduje, że mogą wystąpić cotygodniowe zmiany harmonogramu dowożenia, w 

związku ze zmianą liczby dzieci lub zmianą planowanych lekcji. 

12. Rozliczenie rzeczywistej liczby przejechanych kilometrów odbywać się będzie w oparciu 

o potwierdzone przez kierowcę oraz przedstawiciela Zamawiającego (opiekuna dzieci) 

karty przejechanych kilometrów (wzór karty stanowi załącznik do niniejszego Opz). 

13. Podczas realizacji usługi Wykonawca ma obowiązek do zastosowania wytycznych GIS 

obowiązujących w związku z epidemią COVID – 19.  

 

Uwaga: Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności 

nieprzewidzianych w organizacji szkół lub zmiany liczby dzieci może nastąpić zmiana 

tras i godzin dowozu. 

 

 


