Dział. II. SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oddzielnym przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dowozu młodzieży szkolnej - na
różnego rodzaju konkursy, zawody, wycieczki, strzelnicę, otwarte dni, promocja szkoły, itp.
Będzie to około 7200 km od 02-09-2019 do 30-06-2020. Konkretnych dat jeszcze nie ma.
Dyrektor Szkoły będzie informował wykonawcę o wyjeździe z tygodniowym wyprzedzeniem.
Zleceniobiorca ma obowiązek podstawienia autokaru sprawnego i gotowego do wyjazdu.
Wykonawca w przypadku awarii pojazdu zorganizuje niezwłocznie transport zastępczy, przy
czym konieczne jest w takim przypadku powiadomienie Dyrektora Zespołu Szkół
w Wyszogrodzie oraz wykonywanie zamówienia pojazdem sprawnym technicznie,
spełniającym wymogi stawiane przez Zamawiającego w SIWZ. Transport zastępczy nie jest
podstawą do zwiększenia stawki za obsługę tras.
W przypadku awarii autokaru Wykonawca ma obowiązek podstawienia autokaru zastępczego
w czasie do 1 godziny.
Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania
techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1990 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób takich jak ustawa
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 58 z późn. zm.).
W okresie gdy temperatura na zewnątrz pojazdu będzie niższa niż + 5 stopni C, Wykonawca
zobowiązany jest do ogrzewania pojazdu bez dodatkowego wynagrodzenia. Przewozy dzieci
i młodzieży odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania
techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1990 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób takich jak ustawa
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 58 z późn. zm.).
Wykonawca usług zobowiązany jest na własny koszt:








utrzymać w należytym porządku i czystości autobusy,
przestrzegać przepisy bhp i ppoż.,
ubezpieczyć autobusy i przewożonych uczniów na czas przewozów z tytułu szkód, które
mogą powstać w związku określonymi zdarzeniami losowymi,
ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wynikać
w związku z wykonywaniem zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z liczbą miejsc
w pojazdach lub odpowiednią liczbą autobusów, zapewniających dowóz wszystkich
uczniów.
Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji
zamówienia, przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne
prawo jazdy kategorii D z aktualnymi badaniami.
Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym na podstawie wystawienie fv za
każdy wyjazd .




Przed przystąpieniem do wyceny usługi, wykonawca ma obowiązek zdobyć niezbędne
informacje dotyczące realizacji usług oraz dokonać szczegółowego sprawdzenia
w terenie warunków wykonania zamówienia.
Wykonawca podczas wykonywania usługi dowozu młodzieży nie może przewozić
innych pasażerów.

