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Załącznik nr 1 

MGOPS.0701.16.3.16.2021 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowych w zakresie 

przewozu uczestników Dziennego Domu Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego 

Seniora” w Ustrzykach Dolnych w okresie od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej 

jednak niż od 03.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. 

2. Usługa o której mowa w pkt. 1 polega na przewozie uczestników projektu: 

a.  z miejsca zamieszkania do Dziennego Domu Pomocy „Akademia 

Bieszczadzkiego Seniora” zlokalizowanego w Ustrzykach Dolnych  

(ul. 29 Listopada 22)  oraz 

b. oraz z Dziennego Domu Pomocy „Akademia Bieszczadzkiego Seniora” 

zlokalizowanego w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 22) do miejsca 

zamieszkania. 

3. Trasa przewozu mieścić się będzie w granicach gminy Ustrzyki Dolne. 

Zamawiający w celu umożliwienia przygotowania wykonawcom oferty szacuje 

średnią dzienną liczbę kilometrów na około 150. Łącznie w okresie realizacji 

zamówienia przewiduje się liczbę przejechanych kilometrów na około 18000. 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany liczby kilometrów oraz godzin 

dojazdu, wynikającej z rotacji osób korzystających z transportu lub innych sytuacji 

losowych. Każda zmiana będzie uzgadniana z Wykonawcą. Szczegółowy 

przebieg tras przejazdu ustalony zostanie przy podpisaniu umowy. 

4. Zamawiający określa minimalną liczbę kilometrów, które zostaną zamówione  

w okresie realizacji umowy na 7.620 km. 

5. Dzienną liczbę osób korzystających z usługi transportowej szacuje się na około 

15 - 20 osób, przy czym maksymalna liczba osób korzystających z dowozu 

dziennie wynosić będzie nie więcej niż 30. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usługi w okresie  

od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 3 stycznia 2022 r. do dnia  

30 czerwca 2022 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni,  
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o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r.  

o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1920 ze zm.). 

7. Zamawiający zastrzega, że świadczenie usługi może być czasowo wstrzymane  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności z powodu 

czasowego zawieszenia działalności Dziennego Domu Pomocy „Akademia 

Bieszczadzkiego Seniora” spowodowanego sytuacją epidemiczną w kraju.  

W takim przypadku Wykonawcy przysługuje prawo do zmiany treści umowy 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12 ust. 7 i 8 wzoru umowy, nie 

przysługują natomiast w takiej sytuacji roszczenia finansowe z tytułu realizacji 

usług w liczbie mniejszej niż określona w pkt 4. 

8. Wykonawca w kalkulacji ceny wskazanej w ofercie winien uwzględnić wszystkie 

koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 

koszty wynikające z sytuacji epidemicznej i konieczności dostosowania się do 

wymogów wynikających z przepisów prawa (np. koszty dezynfekcji samochodu, 

środków ochrony osobistej dla kierowcy itp.). 

9. Godziny świadczenia usługi: 

a. w godzinach od 730 do 800 przywóz uczestników; 

b. od 1500 do 1530 odwiezienie uczestników do miejsca zamieszkania. 

10. Zamawiający informuje, że osoby, które będą korzystać z usługi transportowej są 

w podeszłym wieku, schorowane, często mające problemy z poruszaniem się  

(np. posługują się sprzętem ortopedycznym, tj. kule ortopedyczne). Zamawiający 

informuje, że wśród osób, które będą korzystały z transportu mogą znajdować się 

także osoby poruszające się przy pomocy wózka inwalidzkiego. W sytuacji 

trudności z wsiadaniem uczestnika do pojazdu (gdyby pomoc opiekuna biorącego 

udział w transporcie była niewystarczająca), w ramach świadczonej usługi 

kierowca będzie zobowiązany udzielić pomocy. 

11. Pojazd wykorzystywany do przewozu uczestników Dziennego Domu Pomocy 

winien być przystosowany do przewozu osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. 

12. Przewozy uczestników muszą być realizowane pojazdem spełniającym wszelkie 

wymagania określone przepisami prawa, w tym wymagania techniczne. 

13. Pojazd musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli 

przepisy prawa wymagają takiego oznaczenia. 
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14. Pojazd winien być wyposażony w sprawne ogrzewanie, a w okresie letnim  

w sprawną klimatyzację. 

15. Zamawiający informuje, że trasa przewozu rozpoczynać i kończyć się będzie 

każdorazowo pod adresem Dziennego Domu Pomocy w Ustrzykach Dolnych,  

ul. 29 Listopada 22. Zamawiający nie przewiduje możliwości ponoszenia opłat za 

dojazd pojazdu z miejsca parkowania do Dziennego Domu Pomocy i powrót  

z Dziennego Domu Pomocy do miejsca parkowania. 

16. Każdorazowo w transporcie uczestników będzie brał udział opiekun – pracownik 

Dziennego Domu Pomocy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu, którym świadczy usługi 

do podstawienia pojazdu zastępczego o parametrach nie gorszych niż parametry 

pojazdu wskazanego w formularzu ofertowym. 

18. Osoba wykonująca przewóz winna posiadać wszystkie dokumenty uprawniające 

do przewozu osób wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczenia usługi. 
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