
Załącznik nr 3 do SWZ

RZP.271. ..4 2022

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu

i opieki (w czasie dowozu) uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy

Łomianki do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub innych placówek

oświatowych wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zmianami).

2. Przedmiot zamówienia obejmuje transport i opiekę z miejsca zamieszkania uczniów do

przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych i innych placówek

oświatowych oraz powrót z ww. placówek do miejsca zamieszkania uczniów.

3. Usługą planuje się objąć 23 uczniów niepełnosprawnych, w tym: 10 uczniów

uczęszczających do szkół i przedszkoli w Warszawie, 9 uczniów uczęszczających do

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie i 4 uczniów uczęszczających do szkół

w Nowym Dworze Mazowieckim.

Liczba Placówka, do której Adres placówki Liczba Uwagi

dzieci uczniowie uczęszczają planowanych
dni dowozu

Warszawa
1 Przedszkole Specjalne Nr 208 191

ul._Dzielna_la
1 uczeń — internat

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Warszawa, Plac poniedziałek—dowóz do
2 166

do Pracy i Technikum Nr 28 Trzech Krzyży 4/6 szkoły, piątek - odbiór ze
szkoły

Szkoła Podstawowa Wspierania Warszawa,
1 166

Rozwoju ul. Toruńska 23

Warszawa,
2 Zespół Szkół Specjalnych Nr 100 166

ul._Czarnieckiego_49

Szkoła Podstawowa Nr 155 w Warszawa

1 Specjalnym Ośrodku Szkolno- ul. Zakroczymska 6 166

Wychowawczym

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Warszawa,
2 166

Dzieci Słabowidzących ul. Rzymowskiego 36

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Warszawa,
1 166

Integracyjnymi nr 223 ul. Kasprowicza 107

Nowy Dwór Maz.
3 Szkoła Podstawowa im. A. Einsteina 166

ul. Dębowa 13

Nowy Dwór Maz.
1 Szkoła Podstawowa Specjalna 166

ul. Mazowiecka 10
1 uczeń - zajęcia
rewaIidacyjno
wychowawcze w godz.

Specjalny Ośrodek Szkolno
- S°°-12°°, 1 uczeń

Wychowawczy w Lesznie — zajęcia nauczanie indywidualne wLeszno,
9 rewalidacyjno-wychowawcze, 166 godz. przedpołudniowych

ul. Sochaczewska 4
szkoła podstawowa, szkoła 3 x w tyg. po ok. 2,5 godz.

2 uczniów — internat
przysposabiająca do pracy poniedziałek — dowóz do

szkoły, piątek - odbiór ze
szkoły



4. W trakcie realizacji zamówienia liczba uczniów może ulec zmianie o +/- 3 osoby (w tym:
osoby na wózkach inwalidzkich) oraz liczba placówek, do których będą uczniowie
dowożeni może ulec zmianie.

5. Dopuszczalna jest zmiana wykazu dowożonych uczniów w zakresie danych uczniów oraz
placówek, do których będą dowożeni.

6. Dowóz uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół odbywać się będzie we
wszystkie dni nauki szkolnej, wg kalendarza szkolnego na rok szkolny 2022/2023
począwszy od 3 października 2022 r. do 22 czerwca 2023 r. (bez ostatniego dnia nauki),
natomiast dowóz do przedszkola odbywać się będzie w okresie od 3 października 2022 r.
do 30 czerwca 2023 r. z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Szacunkowa liczba dni na podstawie kalendarza oświatowego, w które uczniowie będą
dowożeni do szkół i placówek oświatowych — 166, w tym 59 dni w roku 2022 oraz 107 dni
w roku 2023. Szacunkowa liczba dni, w które będzie dowożony uczeń do przedszkola —
191, w tym 65 dni w roku 2022 oraz 126 dni w roku 2023.

8. Godziny przewozów: odbiór uczniów z miejsca zamieszkania z terenu gminy Łomianki
w takim czasie aby mogły rozpocząć zajęcia zgodnie z planem zajęć (głównie na godz. 300),

odbiór uczniów — po zakończeniu zajęć w szkołach lub innych placówkach oświatowych,
bez zbędnego oczekiwania, tj. w czasie potrzebnym do pokonania odległości między
placówką oświatową, a miejscem zamieszkania, przy zachowaniu dopuszczalnej prędkości
obowiązującej na danej trasie, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Nie
dopuszcza się postojów z przyczyn nie związanych z realizacją zamówienia.

9. Dowóz jednego ucznia do Szkoły Podstawowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Lesznie odbywać się będzie 3 razy w tygodniu, w okresie nauki szkolnej, wg kalendarza
szkolnego na rok szkolny 2022/2023. Zajęcia nauczania indywidualnego będą odbywały się
w godzinach przedpołudniowych po ok. 2,5 godz. dziennie. Szczegółowy harmonogram dni
i godzin nauczania indywidualnego zostanie ustalony przez szkołę i podany na początku
października 2022 r. Odbiór jednego ucznia z zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lesznie odbywać się będzie o godz. 12°°.

10. Szczegółowy wykaz uczniów oraz adresów placówek oświatowych będzie przekazany
Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. O zmianach w wykazie uczniów Zamawiający
każdorazowo będzie informował Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania aneksu do
umowy. Wykonawca jest związany danymi określonymi w wykazie, w tym liczbą
i adresami dowożonych uczniów do momentu ich aktualizacji przez Zamawiającego.

li. W przypadku zmian w wykazie dowożonych uczniów Wykonawca zobowiązuje się do
dowożenia uczniów, zgodnie ze zmienionym wykazem od następnego dnia po otrzymaniu
informacji o zmianie, chyba że Zamawiający określi termin późniejszy.

12. Zmiana w wykazie dowożonych uczniów, o której mowa w ust. 11 będzie odbywać się
poprzez przesłanie informacji przez Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej na
adres Wykonawcy
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13. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa,
a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj.
Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.), ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 988) oraz ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 8).

14.Wykonawca wykonuje usługę dowożenia min. 4 samochodami jednocześnie,
przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym zapewniającymi
możliwość transportu osób na wózkach. Zamawiający zastrzega, że w każdym z pojazdów
przewożących uczniów do placówek, jednorazowo nie może być przewożonych więcej niż
6 uczniów nawet jeżeli samochód jest zarejestrowany dostosowany do przewozu
większej liczby osób, natomiast w samochodach przeznaczonych do przewożenia uczniów
do Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Lesznie warunek ten nie obowiązuje.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie przez Wykonawcę większej ilości samochodów
dla zapewnienia możliwie najkrótszego czasu przebywania uczniów w podróży.

15. Czas przebywania uczniów w podróży winien być możliwie jak najkrótszy i nie dłuższy niż
60 minut, a w przypadku placówek znajdujących się na terenie miasta stołecznego
Warszawy nie dłuższy niż 90 minut. Maksymalny czas oczekiwania przez dziecko
w świetlicy na zajęcia lub na transport powrotny do domu nie może być dłuższy niż 1 h.

16. Wykonawca ma zapewnić: najwyższy poziom usług, tabor samochodowy sprawny
technicznie, specjalnie oznakowany, posiadający aktualne badania techniczne
dopuszczające do przewozu osób niepełnosprawnych, nie starszy niż 7-letni, (samochody
wyprodukowane nie wcześniej niż w 2015 r.).

17. Wszystkie samochody muszą posiadać widoczne oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu
symbolem; przejazd dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 ze zm.). Kierowcy
i opiekunowie będą wyposażeni w identyfikatory zawierające imię, nazwisko oraz nazwę
firmy przewozowej, pozwalające zawsze w łatwy sposób zidentyfikować każdą z osób.

18. Samochody wykorzystywane do realizacji zamówienia mają być czyste wewnątrz
z zewnątrz, a ich wystrój ma być estetyczny. Niedopuszczalne jest przedostawanie się do

wewnątrz samochodu spalin i innych nieprzyjemnych zapachów pochodzących od
pracującego silnika lub innych podzespołów pojazdu.

19. Wykonawca w trakcie trwania umowy może zmienić samochód na inny pod warunkiem,
że samochód ten będzie spełniał wymagana opisane w pkt 16 - 18. Samochód zmieniany
nie może być starszy niż ten, który Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty.

20. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym w zakresie wykonywania
niniejszej umowy, a także licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
oraz dowody badań technicznych, które zostaną przedstawione Zamawiającemu na jego
każdorazowe wezwanie.

21. Wyposażenie wymagane;
1) podjazd dla wózków,
2) pasy mocujące,
3) pasy bezpieczeństwa,
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4) przyciemniane szyby,
5) czynna klimatyzacja w okresie letnim, czynne ogrzewanie w okresie zimowym,

22. Wykonawca na prośbę rodzica lub opiekuna zapewnia foteliki i podstawki dla uczniów
w trakcie przewozu.

23. Kierowcy skierowani do wykonania przedmiotu zamówienia mają posiadać aktualne
zaświadczenia o dopuszczeniu do wykonywania zawodu kierowcy (orzeczenie lekarskie
i orzeczenie psychologiczne) wydane przez uprawnionego lekarza do badania kierowców.
Kierowcy i opiekunowie mają być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i ppoż.,
udzielania pierwszej pomocy oraz posiadać stosowne zaświadczenia w ww. zakresie,
a także posiadać oświadczenia o braku zakazu wykonywania pracy z dziećmi lub
zaświadczenia o niekaralności (KRK). Kierowcy i opiekunowie zobowiązani są do
schludnego wyglądu i ubioru, powinni być osobami kulturalnymi, okazywać życzliwość
uczniom i ich rodzicom.

24. Z uczniami oprócz kierowcy musi jechać opiekun sprawujący opiekę nad uczniami
w czasie transportu, który zapewni pomoc w przemieszczaniu się z domu lub szkoły,
a także, w razie potrzeby, udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej. Opiekun sprawujący
opiekę nad uczniami powinien posiadać min. i2 miesięczne doświadczenie w opiece nad
dziećmi i ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej oraz posiadać stosowne
zaświadczenia www. zakresie.

25. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może zmienić kierowców lub
opiekunów tylko w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że każda zmiana we
wskazanym zakresie wymaga powiadomienia Zamawiającego na piśmie, a nowy kierowca
lub opiekun będzie spełniał wymagania, o których mowa w pkt 23 -24.

26. Opiekunowie przewożonych uczniów mają postępować wg następujących zasad:
1) opiekun ma odbierać uczniów od rodziców spod domu o ustalonej wcześniej

godzinie i po odwiezieniu na zajęcia ma przekazywać uczniów pod opiekę
nauczyciela;

2) po zakończeniu zajęć opiekun ma odbierać uczniów od nauczycieli w szkole i po
odwiezieniu pod dom przekazywać pod opiekę rodziców lub upoważnionych osób.
Nie dopuszcza się przekazywania ucznia w drodze powrotnej ze szkoły do domu
osobom małoletnim, nieupoważnionym lub pozostawienie ucznia bez opieki;

3) pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę mają zachować szczególną dbałość
o dobro ucznia w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu.
Podczas przewozu opiekunowie mają zapewnić uczniom w szczególności
bezpieczny dla ich zdrowia przejazd.

4) opiekunowie zobowiązani są do kontaktu telefonicznego z rodzicami uczniów
i placówkami, do których uczniowie są dowożeni. W przypadku zmian godzin
przyjazdu lub odjazdu, wynikających ze zdarzeń losowych takich jak „korki”
drogowe, awarie, objazdy mają niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji
odpowiednio, rodzica lub dyrektora placówki.

27. Zamawiający wyklucza łączenie funkcji opiekuna i kierowcy. Za właściwe sprawowanie
opieki nad uczniami podczas przewozu odpowiedzialny jest Wykonawca.
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28. Zamawiający wprowadza całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych w obecności
przewożonych uczniów.

29. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 5 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.), pracowników wykonujących
czynności polegające na dowożeniu dzieci niepełnosprawnych oraz na sprawowaniu opieki
nad dziećmi w czasie dowozu przez caty okres wykonywania tych czynności.

30. W odniesieniu do osób wymienionych w pkt 29 Zamawiający wymaga udokumentowania
przez Wykonawcę, w terminie do dnia 9 września 2022 r. faktu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę pracowników, o których mowa powyżej, poprzez przedłożenie
Zamawiającemu:

1) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w pkt 29 Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których
mowa w pkt 29 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i rodzaju wykonywanej pracy
(zakres obowiązków/czynności) oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy,

2) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę osób wykonujących
czynności, o których mowa w pkt 29. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj
w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Zamawiający zastrzega, że
z uwagi na fakt, że umowa o pracę może zawierać również inne dane, które
podlegają anonimizacji, wyliczenie ma charakter przykładowy. Każda umowa
powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów
regulujących ochronę danych osobowych, w tym przepisów ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1781) oraz przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE L 119
z 04.05.2016 r. (RODO); zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z ww.
przepisami. Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i rodzaj wykonywanej pracy (zakres
obowiązków/czynności) powinny być możliwe do zidentyfikowania.

31. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 29, w całym okresie
obowiązywania umowy. Zamawiający jest uprawniony w szczególności do żądania:

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 30,
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2) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie
przez Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,

3) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania
wymogu, o którym mowa w pkt 29.

32. Ze względu na rodzaj zamówienia Zamawiający zastrzega, aby przewóz wszystkich uczniów
na trasie dom — szkoła — dom odbywał się tym samym środkiem transportu oraz aby
w trakcie realizacji umowy był ten sam kierowca i opiekun. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Zamawiający dopuszcza zmianę opiekuna lub kierowcy. Każda zmiana
kierowcy lub opiekuna wymaga powiadomienia Zamawiającego na piśmie. Forma
zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. W przypadku zmiany kierowcy lub
opiekuna, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zaonimizowanej, zgodnie
z pkt 29 umowy o pracę nowego opiekuna lub kierowcy, w terminie 7 dni od dnia
rozpoczęcia wykonywania przez te osobę czynności, o której mowa w pkt 29.

33. Wykonawca ma obowiązek zebrania z przedszkoli i szkół, do których Są dowożeni
uczniowie, zaświadczeń potwierdzających liczbę dni obecności/nieobecności ucznia
w przedszkolu lub szkole w każdym miesiącu realizowanej usługi, podpisane przez
dyrektora placówki lub osobę przez niego upoważnioną.

34. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z rodzicami uczniów
(w formie pisemnej) optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych kursów, mając na
uwadze jak najkrótszy czas przebywania ucznia w podróży, z uwzględnieniem
następujących założeń:

1) uczeń powinien być dowieziony do szkoły w takim czasie, aby było możliwe
punktualne rozpoczęcie przez niego zajęć lekcyjnych i zabierany po zakończeniu
zajęć, bez zbędnego oczekiwania,

2) na podstawie tygodniowego planu lekcji w poszczególnych szkołach i placówkach
oświatowych Wykonawca ustali szczegółowe godziny kursów na każdy dzień
tygodnia, w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz
rodzicami uczniów,

3) opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi ustalą z rodzicami uczniów oraz
szkołami, którym uczniom należy udzielić pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu
w szkole oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu i udzielą tym dzieciom
pomocy.

35. Na podstawie ustaleń, o których mowa w pkt 34 oraz na podstawie tygodniowego planu
lekcji w poszczególnych szkołach i placówkach oświatowych, Wykonawca w terminie 10
dni od rozpoczęcia realizacji umowy zobowiązany jest przedstawić wstępny harmonogram
dowozu uczniów, a harmonogram szczegółowy do 31 października 2022 r., który podlegać
będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego pod rygorem zmiany, w przypadku gdy nie
będzie dostosowany do założeń określonych w pkt. 34. Harmonogram będzie sporządzony
dla każdego samochodu odrębnie i będzie zawierał:

1) imię i nazwisko kierowcy i opiekuna skierowanych do obsługi danego samochodu,
2) listę imienną uczniów dowożonych danym samochodem,
3) szczegółowe godziny kursów dla każdego ucznia ustalone z dyrektorem szkoły

i rodzicami ucznia na każdy dzień tygodnia,
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4) numery służbowe telefonów komórkowych kierowcy i opiekuna przewożącego
uczniów danym samochodem.

36. W uzasadnionych przypadkach i czasowej niemożności świadczenia usług przewozowych
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa
zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez „uzasadnione przypadki” strony
rozumieją np. awarię techniczną pojazdu. W razie awarii samochodu dowożącego
uczniów, Wykonawca winien podstawić samochód zastępczy. Czas podstawienia pojazdu
zastępczego — min. 0,5 godz. — max. 1,0 godz. liczony od momentu zaistnienia zdarzenia.
Wykonawca zobowiązuje się telefonicznie lub mailem powiadomić Zamawiającego
o zaistniałym zdarzeniu.

37. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz usunięcia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016 r.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Po zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych z Zamawiającym (administratorem danych)
zgodnie z powyższymi przepisami.

38. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru nad realizacją zamówienia,
w szczególności do:

1) żądania do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów
samochodowych oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych,

2) żądania do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających
kwalifikacje do wykonywania przedmiotu zamówienia,

3) kontrolowania terminowości i punktualności wykonywanej usługi, na podstawie
zatwierdzonego harmonogramu dowozu uczniów — w tym celu Wykonawca
umożliwi pracownikowi Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osobie
wstęp do pojazdu i bezpłatny przejazd w charakterze obserwatora,

4) Zamawiający podczas kontroli może wykonywać zdjęcia pojazdów realizujących
usługę,

5) Zamawiający nie jest zobowiązany do informowania Wykonawcy o zamiarze
przeprowadzania kontroli.


