
Usługa transportu dzieci niepełnosprawnych powinna być wykonana środkami transportu 

przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych, spełniającymi wymogi 

bezpieczeństwa i Kodeksu Drogowego, wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający, 

specjalne oznakowanie, umożliwiającymi transport wózków inwalidzkich (obecnie troje  dzieci 

jest na wózkach inwalidzkich), wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa oraz w nisko 

usytuowane wejście do pojazdu. Usługę wykonują osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia do ich świadczenia.  

W przypadku awarii środka transportowego wykonawca zapewni zastępczy środek 

transportu, spełniający wyżej wskazane wymagania w taki sposób, aby nie powodować 

opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) 

zwiększenia liczby przewożonych uczniów. 

1) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych uczniów.  

2) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty wykonawcy ubiegającego się 

o zamówienie, w tym koszty dojazdu w miejsce wykonywania usługi oraz wszelkie 

podatki, opłaty i składki związane z realizacją niniejszej usługi. 

3) Na każdej trasie należy zapewnić opiekuna dzieci dowożonych. Opiekunowie winni być 

wyposażeni, co najmniej w kamizelki odblaskowe w celu poprawienia bezpieczeństwa. 

Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przewożonym 

dzieciom (w tym również obowiązkowego zabezpieczenia dzieci pasami bezpieczeństwa 

w czasie przejazdu) od momentu odbioru ucznia od opiekuna prawnego, w czasie przewozu 

a także w czasie przejścia z pojazdu do szkoły/placówki i ze szkoły/placówki do pojazdu 

aż do chwili przekazania go opiekunowi prawnemu. Przewożeni uczniowie mogą samotnie 

udawać się z pojazdu do domu tylko w przypadku zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych. 

Do obowiązków Przewoźnika należy: 

Zapewnienia przewożonym dzieciom szczególnych warunków bezpieczeństwa, opieki, 

ochrony i troski w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu z niego. 

Przewoźnik zapewni opiekuna w czasie dowozu i odbioru dzieci niepełnosprawnych 

z placówek oświatowych. 

Przewoźnik zobowiązany jest do posiadania aktualnego przeglądu technicznego pojazdu 

i uprawnień do prowadzenia pojazdu. 

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających 

z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.  

 

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu oświadczenie o tym, że kierowcy i opiekunowie, którzy będą realizować 

przedmiot zamówienia nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

(RSTPS). 

Najpóźniej w dniu zawarcia umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu oświadczenia o zobowiązaniu się do stosowania przepisów rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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). 


