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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Wykonawca ustali optymalny harmonogram, mając na uwadze jak najkrótszy czas 

przebywania dziecka w podróży. Rozkład ten musi być ułożony tak, aby każde dziecko 
było dowiezione do szkoły, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nie 
o czasie zajęć lekcyjnych i zabieranie go po ich zakończeniu, bez nieuzasadnionego 
oczekiwania uwzględniając jednak godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć wszystkich 
dzieci objętych umową.  

2. Po ustaleniu tygodniowego rozkładu dowozu dzieci Zamawiający przekaże Wykonawcy 
niezwłocznie po podpisaniu umowy dane adresowe dzieci (przed pierwszym dniem 
dowozu). Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz rodzicom/opiekunom prawnym 
harmonogram przewozu dzieci do dnia 21 września 2018 r., i do 25 stycznia 2019 r. 
i będzie go aktualizował. 

3. Wykonawca musi zapewnić dowóz dzieci jeżeli liczba wzrośnie w każdej części 
maksymalnie o 3. 

4. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania przedmiotu 
zamówienia.  

5. Wykonawca w każdej części zapewni do wykonania usługi kierowcę posiadającego 
stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdów danego typu i osobę pełnoletnią 
wykwalifikowaną (na jeden pojazd jeden opiekun - posiadający udokumentowane 
przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej lub co najmniej 6 
miesięcy udokumentowanego doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi) 
oraz dostarczy Zamawiającemu pisemne oświadczenie opiekuna i kierowcy 
o niekaralności.  

6. Wyklucza się możliwość łączenia funkcji opiekuna i kierowcy. 
7. Do obowiązków opiekuna należą w szczególności: 

1) odbiór dzieci objętych zamówieniem od rodziców/opiekunów prawnych spod adresów 
wskazanych po wyborze wykonawcy i po dotarciu do szkoły odprowadzenie ich do 
świetlicy szkolnej; 

2) odbiór dzieci objętych zamówieniem ze świetlicy szkolnej i po dotarciu pod adresy 
wskazane po wyborze wykonawcy przekazanie ich wyłącznie rodzicom/opiekunom 
prawnym/osobom pisemnie upoważnionym przez rodzica lub opiekuna prawnego,  

3) w razie konieczności pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu; 
4) bieżąca opieka nad dziećmi w czasie transportu, w tym pomoc w razie zagrożenia 

życia lub zdrowia dzieci; 
5) uzupełnianie na bieżąco list obecności; 
6) posiadanie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy telefonu komórkowego 

zapewniającego nieograniczony kontakt telefoniczny, którego numer Wykonawca 
przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym dzieci objętych zamówieniem oraz 
Zamawiającemu. 

8. Zmiana opiekunów, kierowców lub samochodów na inne niż wymienione w ofercie może 
nastąpić po wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego wyłącznie na 
osoby/pojazdy spełniające następujące wymogi: 
1) zmiana opiekunów może nastąpić wyłącznie na osoby posiadające udokumentowane 

przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej lub co 
najmniej 6 miesięcy udokumentowanego doświadczenia w opiece nad osobami 
niepełnosprawnymi; 
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2) zmiana kierowców może nastąpić wyłącznie na osoby posiadające uprawnienia 
i doświadczenie  do prowadzenia pojazdów danego typu;  

3) zmiana pojazdów może nastąpić wyłącznie na pojazdy umożliwiające realizację 
przedmiotu zamówienia, których wyposażenie musi gwarantować komfort 
i bezpieczeństwo podróży dzieci. Wymiana pojazdów nie może mieć wpływu na 
harmonogram dowozu dzieci.  

9. Wykonawca przez cały okres realizacji przedmiotu umowy będzie posiadał ważne 
zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego osób, o którym mowa w art. 5 ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) 
zwanej dalej ustawą o transporcie drogowym lub równoważną ważną decyzję wydaną 
na podstawie przepisów wcześniejszych. 

10. Wyposażenie samochodów (we wszystkich częściach) musi gwarantować komfort 
i bezpieczeństwo podróży dzieci (np. poprzez komfortowe siedzenia). Wnętrze każdego 
pojazdu musi być czyste. Pojazdy muszą mieć klimatyzację, czyszczoną („odgrzybianą”) 
co najmniej raz na okres zamówienia (wraz z wymianą filtrów kabinowych) – zdanie 
objęte kryterium. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania samochodów 
z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym 
symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane 
z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła 
awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej. 

11. W przypadku nieodebrania przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka po zajęciach 
szkolnych niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego. O takiej sytuacji 
Wykonawca pilnie poinformuje osoby wskazane przez Zamawiającego.  

12. Wykonawca ma obowiązek czekać na dziecko, odbierając je spod domu, nie dłużej niż 5 
min. Jeżeli pod wskazanym przez Zamawiającego adresem, w określonym 
w harmonogramie terminie nie będzie dziecka, Wykonawca nie ma obowiązku czekania 
dłużej niż 5 min, jednak przed odjazdem jednokrotnie zadzwoni do rodziców/opiekunów 
prawnych dziecka oraz niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonej listy obecności poprzez 
porównanie jej z obecnościami danego dziecka w szkole w miesiącu objętym fakturą. 
Ewentualne niezgodności strony wyjaśnią wspólnie, jednak w przypadku braku 
porozumienia wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalone na podstawie listy obecności 
dostarczonej ze szkoły. Zamawiający dopuszcza w wyjątkowych sytuacjach 
potwierdzenie realizacji przez rodzica dziecka. 

14. Za szkody wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowi prawni. 
15. Wykonawca przez cały okres zamówienia będzie miał opłaconą polisę NNW pasażerów 

wg poniższych standardów: 
trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków albo śmierć pasażerów pojazdów 
mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo śmierci 
i powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności 
podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu 
i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróży koniecznej 
naprawy, a także podczas załadunku i wyładunku pojazdu. Suma ubezpieczenia: 
10 000,00 zł (chyba, że Wykonawca zaoferuje więcej) / 1 os. (w odniesieniu do trwałego 
uszczerbku i śmierci).  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyposażenia pojazdów Wykonawcy w co 
najmniej dwie kamery (co najmniej jedna rejestrująca ruch z przodu pojazdu i co najmniej 
jedna rejestrująca ruch oraz dźwięk we wnętrzu pojazdu (widok wszystkich pasażerów)). 
Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania nagrania z kamer przez okres 
minimum 2 tygodni oraz udostępnienie nagrania Zamawiającemu na każde jego wezwanie 
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w przeciągu 2 dni od wezwania. Wykonawca zobowiązany również będzie  do naklejenia 
naklejki w widocznym miejscu pojazdu z informacją „pojazd monitorowany”. Zabrania 
się udostępniania osobom trzecim, publikowania, kopiowania i rozpowszechniania np. 
w Internecie nagrań z kamer. Po okresie 2 tygodni nagrania będą musiały być 
bezwzględnie usuwane. 

17. W zakresie zatrudnienia Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia (zwłaszcza kierowców i opiekunów), jeżeli wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm). 
 
 

 


