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Załącznik Nr 1 

 

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie                                                                                             

 ul. Niepodległości 11 A  

                                                                                             09-450 Wyszogród 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi transportowej dla Zespołu Szkół im. 

Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie w ramach projektu pn.: ”Eksperyment kluczem do 

wiedzy i sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 

2020”. 

 

Usługa transportowa dowozu młodzieży do szkoły odbywała się będzie w soboty na czterech 

trasach przejazdowych w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2020. Całkowita 

maksymalna ilość kilometrów przewozu uczniów Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego  

w Wyszogrodzie w ramach przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy wynosi około 4000 km. 

 

Usługa obejmuje dowóz młodzieży na niżej wymienionych trasach: 

 

Pierwsza trasa (11 sobót): Bodzanów – Chodkowo Działki – Mała Wieś – Główczyn – Borzeń 

– Węgrzynowo – Rębowo – Wyszogród (Przystanek szkolny – przy Szkole Podstawowej,  

ul. Niepodległości 11 w Wyszogrodzie) (szacowana ilość 12 osób, około 80 km w obie strony); 

 

Druga trasa (11 sobót): Bieniew – Iłów – Krzyżyk – Brzozów – Mistrzewice koło 

Młodzieszyna – Wyszogród (Przystanek szkolny – przy Szkole Podstawowej  

ul. Niepodległości 11 w Wyszogrodzie) (szacowana ilość 12 osób, około 100 km w obie 

strony); 

 

Trzecia trasa (11 sobót): Zakroczym – Trębki - Łbowo – Janikowo – Wyszogród (Przystanek 

szkolny – przy Szkole Podstawowej ul. Niepodległości 11 w Wyszogrodzie) (szacowana ilość 

12 osób, około 90 km w obie strony); 

 

Czwarta trasa (11 sobót): Kępa Polska – Chylin – Starzyno – Drwały – Wyszogród 

(Przystanek szkolny – przy Szkole Podstawowej ul. Niepodległości 11 w Wyszogrodzie) 

(szacowana ilość 12 osób, około 74 km w obie strony). 

 

oraz trasa Wyszogród – Płock (dwie soboty) (szacowana ilość 12 osób, około 90 km w obie 

strony) wyjazd o godz. 8:00, powrót 12:30. 

 

W ciągu dnia cztery kursy przywozowe i cztery kursy odwozowe.  

Przewozy obejmują:  

- wyjazd ze wskazanego miejsca, przejazd wyznaczoną trasą, przybycie do szkoły  

w odpowiednim czasie, nie później niż 15 min przed rozpoczęciem zajęć w jedenaście sobót  

(tj 8.15), 

oraz  
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- odwiezienie uczniów po zajęciach (sześć sobót około godz. 12.00 po 5 godzinach lekcyjnych, 

i 6 sobót po 6 godzinach lekcyjnych około godz. 13.30) do miejscowości z których je zabrał,  

z możliwością zmiany godziny odbioru młodzieży. Czas dojazdu ucznia nie może przekroczyć 

1 godziny. 

 

Szczegółowy harmonogram wyjazdów będzie ustalony po zawarciu umowy 

 

Ilość i rodzaj wyżej wymienionych tras oraz godziny przejazdów / odjazdów mogą ulec 

zmianie, ze względu na zmiany organizacyjne, które mogą wystąpić w szkole.  

Dyrektor Szkoły w wyjątkowych sytuacjach informuje telefonicznie przewoźnika (dzień 

wcześniej do godz. 10.00) o zmianach związanych z dowozem młodzieży.  

 

Trasy nie mogą być łączone.  

 

W przypadku, gdy w związku z organizacją pracy szkoły nie będzie koniecznym wykonywanie 

któregokolwiek kursu, bądź ulegnie zmianie jego długość, Wykonawca nie będzie dokonywał 

obciążenia na Fakturze VAT za taki niezrealizowany przejazd, lub dokona modyfikacji kwoty 

w przypadku przejazdu skróconego. Informację o braku kursu Zamawiający zobowiązuje się 

przekazać Wykonawcy na co najmniej 24 godziny przed jego planowaną realizacją. 

Koszt dojazdu pojazdu z punktu do punktu winien być skalkulowany w cenie oferty. 

 

W przypadku zmiany liczby dowożonych uczniów - Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na 

warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia liczby dowożonych uczniów 

Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. (Wykonawcy nie 

przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w tym zakresie).  

 

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 Ogłoszeniu o zamówieniu. Transport 

zastępczy nie jest podstawą do zwiększenia stawki za obsługę tras. 

W przypadku awarii autokaru Wykonawca ma obowiązek podstawienia autokaru zastępczego 

w czasie do 2 godzin. 

 

W okresie gdy temperatura na zewnątrz pojazdu będzie niższa niż + 5 stopni C, Wykonawca 

zobowiązany jest do ogrzewania pojazdu bez dodatkowego wynagrodzenia. Przewozy 

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. 2140). 

 

Wykonawca usług zobowiązany jest na własny koszt: 

 utrzymać w należytym porządku i czystości autobusy, 

 przestrzegać przepisów 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 na poszczególnych trasach w wyznaczonych godzinach. 
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 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 przejechanych 

kilometrów w danym miesiącu w podany wcześniej harmonogram spotkań w  soboty.  

 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.  

 

 

 


