PN/1/2021/UM

Załącznik nr 3 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest Dowóz uczniów będących mieszkańcami Mikołowa do szkół w roku 2022.
1.1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
Część 1: Dowożenie uczniów do szkół obwodowych w Mikołowie.
Część 2: Dowożenie z miejsca zamieszkania uczniów z niepełnosprawnościami wraz z opieką.
1.2. Wykaz tras:
Część 1:
Dowożenie uczniów do szkół obwodowych w Mikołowie – opiekuna zatrudnia Zamawiający.
Nr
trasy

Placówka

Opis Trasy

Odległość
ryczałtow
a w jedną
stronę w
km (1
przejazd)

Liczba
przejaz
dów w
jedną
stronę
na
dzień

Liczba
km na
dzień

Przejazdy
w ciągu
dnia

ilość dni
w okresie
zamówien
ia

Opis wymagań na
trasie

Szacunkowa
łączna liczba km
w danym okresie
do przejechania

Termin realizacji 02 styczeń 2022 r. – 24 czerwiec 2022 r.
1

Szkoła
Podstawowa
nr 5 ; Szkoła
Podstawowa
nr 11 - Reta
Śmiłowicka

2

SP5 Gniotek

3a

SP8 - SP-12
Bujaków

SP-11: Osiedle
Sielanka szkoła; SP-5:
Gliwicka (Niken)
- Osiedle
Sielanka - Reta
Śmiłowicka
(Pętla/29a/Posesj
a) - Konopnickiej
65 - szkoła
SP5 - Krakowska
125/ Matejki 46Staropodleska
34/30/59/130 szkoła

20

2

40

(1 rano i
1 po
południu)

121

Wymagany jest 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 16
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

4840

15

4

60

(1 rano i
1 po
południu)

121

Wymagany jest 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 16
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

7260

Paniowy Staromiejska Gliwika Śmiłowice szkoła
- Gliwicka Przelotowa Korfantego szkoła nr 12

26

4

104

(1 rano i
1 po
południu)

121

Wymagany jest 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 34
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

12584
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Nr
trasy

3b

Placówka

SP8 - SP10

Opis Trasy

Odległość
ryczałtow
a w jedną
stronę w
km (1
przejazd)

Liczba
przejaz
dów w
jedną
stronę
na
dzień

Liczba
km na
dzień

Przejazdy
w ciągu
dnia

ilość dni
w okresie
zamówien
ia

Opis wymagań na
trasie

Szacunkowa
łączna liczba km
w danym okresie
do przejechania

1) Paniowy Przelotowa Gliwicka Śmiłowice szkoła
- Gliwicka Centrum Krakowska
szkoła nr 10 (x2)
oraz 2) Paniowy
- Mokierska Rybnicka Gliwicka Centrum Krakowska
szkoła SP-10

26

10

260

(1 rano i
1 po
południu)

121

Wymagane są 2
pojazdy z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 55
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna oraz 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 34
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

31460

464

56144

Termin realizacji 01 wrzesień 2022 r. – 31 grudzień 2022 r.
1.1.

Szkoła
Podstawowa
nr 5 ; Szkoła
Podstawowa
nr 11 - Reta
Śmiłowicka

2.1

SP5 Gniotek

3.1

SP-8

SP-11: Osiedle
Sielanka szkoła; SP-5:
Gliwicka (Niken)
- Osiedle
Sielanka - Reta
Śmiłowicka
(Pętla/29a/Posesj
a) - Konopnickiej
65 - szkoła
SP5 - Krakowska
125/ Matejki 46Staropodleska
34/30/59/130 szkoła

20

2

40

(1 rano i
1 po
południu)

82

Wymagany jest 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 16
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

3280

15

4

60

(2 rano i
2 po
południu)

82

Wymagany jest 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 16
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcyi 1
miejsce dla
opiekuna

4920

SP8 - Gliwicka
103-Śmiłowice
Stracona Wioska
- Paniowy
Las/Staromiejska
- szkoła

10

6

60

(3 rano i
3 po
południu)

82

Wymagany jest 1
pojazd z liczbą
miejsc siedzących
dla minimum 34
dzieci + 1 miejsce
dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

4920

160

13120
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Część 2:
Dowożenie z miejsca zamieszkania uczniów z niepełnosprawnościami wraz z opieką – opiekuna zatrudnia
Wykonawca
– termin realizacji – 02 styczeń 2022 r. – 31 grudzień 2022 r.
Nr trasy

1.N

2.N

3.N

4.N

5.N

Placówka

Odległość
Liczba
Liczba Przejazdy ilość dni w
ryczałtowa przejazdów km na
w ciągu
okresie
w jedną
w jedną
dzień
dnia
zamówienia
stronę w
stronę na
km (1
dzień
przejazd)

Opis wymagań na trasie

Szacunkowa łączna
liczba km w danym
okresie do
przejechania

Niepubliczna
Szkoła
Podstawowa
"Nasza
Szkoła"
Katowice
Harcerzy
Września 1939
nr 5, SP "Arka
Noego"
Katowice
Gromadzka
59, "Wesołe
Słoneczka"
Katowice
Hetmańska 7
Zespół
SzkolnoPrzedszkolny
Katowice
Grażyńskiego
17, IX LO
Katowice
Chrobrego 4
ZSS nr 2
Mikołów
Pokoju 4a,
ZST Mikołów,
Rybnicka 44

40

2

80

(1 rano i
1 po
południu)

203

Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 6 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

16240

30

2

60

(1 rano i
1 po
południu)

203

Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 6 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

12180

30

4

120

(1 rano i
1 po
południu)

203

24360

ZSS nr 1
Mikołów
Gliwicka 366,
SP3 Mikołów
Bandurskiego
1, Zespół
SzkolnoPrzedszkolny,
Mikołów,
Skalna 10
SP Otwarte
Okno Tychy
Paprocańska
84; ZS 8
Tychy
Edukacji 21

20

2

40

(1 rano i
1 po
południu)

203

Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 16 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna
Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 6 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

20

2

40

(1 rano i
1 po
południu)

203

Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 6 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

8120

8120
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6.N

OREW Wyry
Bojdoła 3a +
OREW
Mikołów
Słowackiego
21

20

2

40

(1 rano i
1 po
południu)

203

Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 6 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

8120

– termin realizacji – 01 wrzesień 2022 r. – 31 grudzień 2022 r. – opiekuna zatrudnia Wykonawca
7.N

Zespół Szkół
Specjalnych
Gliwice
Dolnej Wsi 74

30

2

60

440

(1 rano i
1 po
południu)

82

Wymagany jest pojazd
z liczbą miejsc
siedzących dla
minimum 6 dzieci + 1
miejsce dla kierowcy
i 1 miejsce dla
opiekuna

4920

82060

2. Usługa polega na dowożeniu uczniów z wyznaczonego miejsca do jednostki oświatowej oraz powrót zgodnie
z harmonogramem sporządzonym przez dyrektorów placówek oświatowych w dni nauki szkolnej oprócz
niedziel, świąt i dni wolnych od nauki. Dopuszcza się możliwość zmian w godzinach przewozu dzieci
w przypadku zmian wynikających z organizacji roku szkolnego.
3. Termin realizacji zamówienia 02.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
Przewóz dzieci realizowany będzie w dni robocze z wyłączeniem dni wolnych od zajęć lekcyjnych zgodnie
z kalendarzem roku szkolnego tj. sobót, niedziel, świąt i dni wolnych wyznaczonych przez dyrektora placówki
dla tras:
Część I trasy 1, 2, 3a, 3b – w okresie od 02.01.2022 do 24.06.2022,
Część I trasy 1.1, 2.1, 3.1 – w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2022,
Część 2 trasy 1.N – 6.N – w okresie od 02.01.2022 do 31.12.2022,
Część 2 trasa 7.N – w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2022.
4. Kierujący pojazdem wykonującym przewóz zobowiązany jest spełniać wymagania określone w art. 39a
ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2021 poz. 450 ze zm.), posiadać aktualne
przeszkolenia BHP i p.poż. oraz zaświadczenie o niekaralności.
5. Zamawiający wymaga, aby osoby pełniące funkcję kierowcy i opiekuna mówiły biegle w języku polskim.
6. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie zmieni pracownika niewłaściwie wykonującego
swoje obowiązki lub, którego zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych zasad w kontaktach międzyludzkich
w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia pisemnie lub drogą elektroniczną. Wniosek Zamawiającego o zmianie
pracownika nie wymaga uzasadnienia i Wykonawcy nie przysługuje prawo sprzeciwu.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z ruchu pojazdów wobec przewożonych osób
oraz osób trzecich.
8. Przewóz dzieci realizowany będzie z miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. Zmiana wymaga formy
pisemnej, jednak nie stanowi przesłanki do sporządzenia aneksu do umowy.
9. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć z uwagi na zmiany w planach zajęć mogą ulec zmianie w trakcie
roku szkolnego.
10. Czas przejazdu dzieci w jedną stronę nie może przekraczać 1 godziny za wyjątkiem sytuacji uzasadnionych
zdarzeniami drogowymi niezależnymi od Wykonawcy (wypadki, roboty drogowe).
11. Potwierdzeniem wykonania usługi jest „Karta wykonanych przewozów w miesiącu ……” potwierdzana
przez kierowcę, opiekuna zatrudnianego przez Wykonawcę oraz upoważnionego przedstawiciela jednostki
oświatowej po zakończeniu miesiąca, w którym realizowana była usługa przewozowa stanowiąca załącznik do
umowy.
12. Wykonawca zobowiązany jest objąć przewozem dziecko zgłoszone do przewozu nie później niż w terminie
3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o zmianie w przewozie. Niewprowadzenie zmian w określonym terminie
będzie stanowić podstawę do naliczenia kar umownych.
13. W wyjątkowych okolicznościach wynikających z potrzeb szkoły/jednostki oświatowej, Zamawiający
zastrzega sobie prawo zmiany miejsca dowiezienia dzieci na inne niż wyznaczona placówka docelowa, po
wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy drogą elektroniczną, nie później niż 3 dni przed planowanym
terminem przewozu dzieci.
14. Wykonawca w przypadku zmiany pojazdu zgłoszonego do wykonania przedmiotu umowy jest zobowiązany
zgłosić fakt zamiany pojazdu Zamawiającemu najpóźniej do godz. 12:00 w dniu dokonanej zmiany
telefonicznie, a także drogą elektroniczną.
15. Wykonawca w przypadku zamiany pojazdu zgłoszonego do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest
przedstawić do wglądu Zamawiającemu aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie obowiązkowych
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ubezpieczeń komunikacyjnych OC i NNW oraz aktualnych badań technicznych pojazdu.
16. Wykonawca w przypadku zmiany pojazdu, zobowiązuje się, że zmieniony pojazd nie będzie starszy od
pojazdu zmienianego.
17. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym zdarzeniu drogowym (kolizja,
wypadek) telefonicznie, a także drogą elektroniczną najpóźniej dzień po zaistnieniu zdarzenia.
18. Osoby pełniące funkcję kierowcy i opiekuna, zatrudnione przez Wykonawcę zobowiązane są do zachowania
w tajemnicy danych adresowych dowożonych dzieci i nie przekazywania ich osobom trzecim.
19. W przypadku wjazdu pojazdu na teren placówki ogrodzony zamkniętą bramą, kierowca będzie zobowiązany
do stosowania się do zasad ustalonych przez właściciela nieruchomości.
20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w czasie przewozu stałej opieki nad dziećmi (uczniowie nie
mogą przebywać w pojeździe bez opiekuna).
21. Zamawiający wyklucza łączenie funkcji kierowcy z funkcją opiekuna.
Wymagania dotyczące pojazdu:
1. Wyposażenie w bezwładnościowe 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera.
2. W przypadku tras przewozu obejmujących przewóz dzieci na wózkach inwalidzkich, pojazd musi być
wyposażony w elektryczną windę bądź najazdy (jeżeli Zamawiający dopuszcza ich stosowanie na danej trasie
przewozu), posiadające odpowiednie atesty, stacjonarne montowanie wózków oraz pasy służące do mocowania
wózków.
3. Pojazd winien być oznakowany zgodnie z art. 57 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.).
4. Wykonawca winien zapewnić pojazd, który posiada aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do
ruchu drogowego oraz obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne OC i NNW.
5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić pojazd zastępczy spełniający
wymagania określone w umowie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do sezonowej wymiany opon (odpowiednio na letnie/zimowe).
7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić utrzymanie pojazdu w pełnej sprawności technicznej i czystości,
w okresie zimowym pojazd musi być ogrzewany, na stopniach wejściowych nie może zalegać lód i śnieg.
8. Pojazdy przeznaczone do wykonania umowy w roku zakończenia zlecenia, czyli w roku 2022 nie mogą być
starsze niż 18 lat.
Wymagania dotyczące tylko części II - Dowożenie z miejsca zamieszkania uczniów
z niepełnosprawnościami wraz z opieką:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia łączności telefonicznej z opiekunem w czasie świadczenia
przewozu poprzez przekazanie numeru kontaktowego opiekuna, rodzicom/opiekunom prawnym dowożonych
dzieci, dyrektorowi placówki oświatowej oraz wyznaczonemu pracownikowi Zamawiającego.
2. W przypadku dzieci o dużym stopniu niepełnosprawności, miejscem odbioru w drodze do jednostki
oświatowej i z powrotem będzie bezpośrednio miejsce zamieszkania ucznia oraz adres jednostki oświatowej.
3. Wykonawca jest zobowiązany przekazać rodzicom/opiekunom harmonogram przewozu dzieci wskazując
miejsce wsiadania i wysiadania (nazwę ulicy i numer), godzinę przyjazdu i odjazdu, imię i nazwisko opiekuna
i kierowcy oraz telefon do opiekuna nie później niż do 7 dni od rozpoczęcia dowożenia danego dziecka.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dyrektorowi jednostki oświatowej do której realizuje przewóz
uczniów, pisemnej informacji dotyczącej marki pojazdu, numeru rejestracyjnego, a także danych kierowcy
i opiekuna (imię i nazwisko) wraz z numerem telefonu opiekuna. Wykonawca zobowiązany jest przekazać
powyższe informacje dyrektorowi jednostki najpóźniej do 15 dni od dnia rozpoczęcia dowożenia do danej
placówki.
5. Po dowiezieniu dzieci do jednostki oświatowej, opiekun zatrudniany przez wykonawcę zobowiązany jest do
przekazania dzieci wyznaczonemu przez dyrektora jednostki pracownikowi. W drodze powrotnej z jednostki
oświatowej opiekun jest zobowiązany przekazać dziecko rodzicowi lub osobie uprawnionej, wskazanej
dyrektorowi jednostki w upoważnieniu rodzica lub opiekuna.
6. Przewożone dzieci mogą przejść z pojazdu do miejsca zamieszkania bez przekazania ich rodzicom lub
opiekunom prawnym tylko i wyłącznie w przypadku pisemnej zgody rodziców/opiekunów złożonych
opiekunowi sprawującemu opiekę podczas przewozu.
7. Kierowca pojazdu realizującego przewóz dzieci zobowiązany jest oczekiwać na dziecko uprawnione do
przewozu nie dłużej niż 5 minut po czasie wyznaczonym w harmonogramie przewozu. Po określonym czasie,
kierowca ma prawo odjechać bez możliwości powrotu po dziecko. Rodzicowi/ opiekunowi prawnemu
w związku z zaistniałą sytuację nie przysługuje zwrot kosztów przejazdu dziecka.
8.Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do przewożenia dzieci wskazanych pisemnie przez
Zamawiającego, a przewóz innych osób niewymienionych w w/w wykazie bez wiedzy i zgody Zamawiającego
jest zabroniony i może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Zamawiającego w formie aneksu do umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby dzieci w trakcie roku szkolnego, jednakże
w ilości nie większej niż liczba miejsc w pojeździe wskazanym w ofercie.
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10. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego o stałej rezygnacji ucznia
z dowozu.
Wymagania oraz obowiązki dotyczące opiekuna zatrudnionego przez Wykonawcę (dotyczy części II):
1. Funkcje opiekuna może pełnić osoba która jest:
a) pełnoletnia.
b) sprawna fizycznie.
2. Opiekun jest zobowiązany do:
a) zapewnienia bezpiecznego wsiadania i wysiadania z pojazdu dowożonych dzieci (m.in. otwierania
i zamykania drzwi pojazdu, pomoc dziecku przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu),
b) zapewnienia pomocy przy przesiadaniu dziecka z wózka na miejsce w pojeździe,
c) zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci do jednostek oświatowych (m.in. sprawdzanie czy
wszystkie dzieci są przypięte pasami bezpieczeństwa),
d) zapewnienia opieki dzieciom w czasie oczekiwania na pojazd zastępczy,
e) przekazania dziecka wyłącznie oczekującemu opiekunowi lub osobie upoważnionej,
f) przekazania dziecka wyłącznie osobie wyznaczonej przez dyrektora placówki oświatowej,
g) posiadania i znajomości imiennej listy dowożonych dzieci,
h) okazywania życzliwości dzieciom i ich rodzicom oraz zapobieganiu sytuacjom konfliktowym.
3. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za dzieci dowożone i odwożone od chwili wejścia do pojazdu do
momentu przekazania ich wyznaczonemu przez dyrektora jednostki pracownikowi oraz od chwili odebrania
dzieci od wyznaczonego pracownika do chwili opuszczenia pojazdu przez ucznia i przekazania go opiekunowi
bądź osobie upoważnionej. Nie dopuszcza się przekazywania dzieci osobom nieupoważnionym lub
pozostawienie dziecka przed domem w miejscu zamieszkania. W sytuacji, w której nie zgłosi się osoba
upoważniona do odbioru dziecka przewoźnik jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie z opiekunem
prawnym dziecka, jeżeli kontakt jest niemożliwy należy udać się do najbliższego komisariatu policji celem
ustalenia dalszych czynności zmierzających do zapewnienia dziecku opieki.
4. Opiekun podczas realizacji przewozu przebywa wewnątrz pojazdu w miejscu zapewniającym dobrą
widoczność wszystkich dowożonych dzieci.
5. W przypadku awarii pojazdu, opiekun sprawuje opiekę nad przewożonymi dziećmi, zapewniając im
bezpieczeństwo do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego i przekazania dzieci osobom upoważnionym.
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