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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiot zamówienia, zakres, warunki:  

1. Nazwa zadania nadana przedmiotowi zamówienia: „DOWÓZ DZIECI Z GMINY MUROWANA GOŚLINA  
DO SPECJALISTYCZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WEDŁUG V (PIĘCIU) CZĘŚCI ZAMÓWIENIA”. 

2. Rodzaj zamówienia: Usługa. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów szkół 
Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Murowana Goślina na trasie z domu do szkoły i z powrotem wraz 
z zapewnieniem tym uczniom opieki w czasie dowożenia – zgodnie z określonymi wymogami – we wszystkie 
dni realizacji zajęć szkolnych i przedszkolnych w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, począwszy od dnia 
1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, wg V części (zadań) 
przedmiotu zamówienia.  

4. Przedmiot zamówienia podzielony na V (pięć) nw. wyodrębnionych części/ zadań, będzie realizowany 
na następujących trasach:  

a) Zadanie nr 1 - Trasa nr 1:  

Złotoryjsko, Murowana Goślina, Przebędowo, Trojanowo, Wojnowo, Białężyn, Nieszawa do Zespołu Szkół 
Specjalnych w Kowanówku, ul. Miłowody 2 

Średnia liczba kilometrów dziennie – 90. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych 
uczniów. 

b) Zadanie nr 1 - Trasa nr 2:  

Trojanowo, Przebędowo, Rakownia, Boduszewo, Huciska, Kamińsko Długa Goślina, Murowana Goślina do 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Uczniów Niewidomych w Owińskach,  
plac Przemysława nr 9, 62-005 Owińska.  

Wyposażenie niezbędne na trasie drugie: winda do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Średnia liczba kilometrów dziennie – 180. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych 
uczniów.  

c) Zadanie nr 1 - Trasa nr 3:  

Przebędowo, Murowana Goślina, Mściszewo, Złotoryjsko do:  

− Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Zawsze Razem” os. Jana III Sobieskiego 109,  Poznań,  

− Zespołu Szkół Specjalnych Nr 103 im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Rycerska 43, Poznań. 

− Przedszkola OREW EULEDEA Sp. z o.o. ul. Bosa 15 w Poznaniu. 

Średnia liczba kilometrów dziennie – 200. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych 
uczniów.   

d) Zadanie nr 1 - Trasa nr 4:  

Kąty, Białęgi, Raduszyn Murowana Goślina do:  

− Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 im. Jana Pawła II, ul. Przełajowa 6, 61-622 Poznań,  
− Szkoły Specjalnej Przysposabiająca do Pracy nr 4 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka,  

ul. Żniwna 1, Poznań. 
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Średnia liczba kilometrów dziennie – 164.  Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych 
uczniów. 

e) Zadanie nr 1 - Trasa nr 5:  

Nieszawa, Uchorowo, Głębocko, Murowana Goślina do:  

− Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Uczniów Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego ul. Bydgoska 4a, 
Poznań,  

− Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 im. Juliana Tuwima, ul. Nieszawska 21,  Poznań,  

− W poniedziałek rano do Zespołu Szkół Specjalnych nr 106, ul Janickiego 22, Poznań. W piątek popołudniu 
OSW ul. Mariacka 24/28  w Poznaniu.  

Średnia liczba kilometrów dziennie – 132. Liczba kilometrów jest uzależniona od planu lekcji poszczególnych 
uczniów.  

II. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić następujące założenia:  

1. Uczniowie mają być dowożeni do placówek opisanych w pkt I.4 zgodnie z ustalonym planem lekcyjnym. 
Odbiór uczniów ze szkoły będzie następował po zajęciach lekcyjnych. Wykonawca jest zobowiązany 
dostosować godziny dowozu i powrotu uczniów ze szkół zgodnie z planem lekcji.  

2. Wykonawca zapewni każdemu dziecku, na danej trasie, dowóz do szkoły na czas umożliwiający rozpoczęcie 
zajęć lekcyjnych zgodnie z planem, jak również powrót do domu po zakończeniu zajęć lekcyjnych.  
W wyjątkowych przypadkach, dowozu uczniów różnych wiekowo do tej samej placówki, dopuszcza się 
oczekiwanie ucznia w świetlicy szkolnej.  

3. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy dla poszczególnych 
kursów mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania dziecka w podróży. Wykonawca ma obowiązek 
ustalić szczegółowe godziny kursów z dyrektorami poszczególnych szkół i rodzicami/prawnymi opiekunami 
uczniów.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego wykonywanych zadań w kolejnych 
latach w zależności od aktualnych potrzeb i wysokości środków budżetowych Zamawiającego.  

5. Liczba uczniów objętych dowozem, wraz z przybliżoną liczbą kilometrów dziennie oraz informacją dotyczącą 
wózków inwalidzkich i dodatkowych opiekunów/rodziców przedstawia tabela nr 1 zawarta w załączniku nr 1 
do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  

6. Rozmiar przedmiotu zamówienia w zakresie podanej liczby kilometrów oraz liczby uczniów określony został 
na podstawie złożonych przez rodziców wniosków o dowozy na rok szkolny 2019/2020. Rzeczywista liczba 
dowożonych uczniów, a tym samym liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania.   

7. Podana liczba kilometrów liczona jest od momentu zabrania pierwszych pasażerów (uczniów) do momentu 
wysadzenia ostatnich.  

8. Rozkład jazdy wraz z wszystkimi uzgodnieniami, odnośnie wszystkich kursów Wykonawca przekaże 
pracownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta  
i Gminy Murowana Goślina.  

9. Środki transportu wożące uczniów muszą być ubezpieczone oraz dostosowane technicznie do potrzeb 
wożonych niepełnosprawnych uczniów, w szczególności muszą być:   

a) sprawne technicznie i zapewnić świadczenie usług zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności  
w zgodzie z ustawą z dnia 6.09.2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 58 ze zm.) oraz 
ustawą z dn. 20.06 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 53 ze zm, 

b) wyposażone w foteliki samochodowe dostosowane do wieku i wzrostu dziecka, pasy bezpieczeństwa,  
a na trasach gdzie przewożeni są uczniowie na wózkach w urządzenia do załadunku i wyładunku wózka 
inwalidzkiego oraz pasy umożliwiające zapięcie pasażera wraz z wózkiem. Samochody muszą posiadać 
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specjalistycznie oznakowane (art. 58 ustawy prawa o ruchu drogowym, tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 53 
ze zm.).  

10. Oprócz kierowcy, Wykonawca zapewni, opiekuna sprawującego  opiekę nad dziećmi w czasie transportu. 
Opiekun powinien być  przeszkolony do pracy z osobami niepełnosprawnymi lub posiadać przynajmniej 
roczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz przeszkolenie w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Obowiązkiem opiekuna jest zapewnienie pomocy w przemieszczaniu się 
ucznia z domu lub szkoły, a także – w razie potrzeby – udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej.  

11. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo uczniów podczas wykonania usług przewozu uczniów. Przed 
podpisaniem umowy na realizację zamówienia.   

12. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał: 

a) okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu, które potwierdzają stan 
techniczny pojazdu (m in. dowód rejestracyjny, księga rewizyjna urządzenia technicznego),  
a w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu – również dokument 
potwierdzający prawo do dysponowania tym pojazdem,   

b) dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW,  
c) zgłoszenia danego pojazdu do licencji, zgodnie z ustawą o transporcie drogowym,  
d) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest Wykonawca jest ubezpieczony od  

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 
wartość podpisanej umowy na realizację niniejszego zamówienia oraz oświadczenie, że będzie 
ubezpieczony jak wyżej przez cały okres realizacji zamówienia. 

13. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku 
których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć spowodowana działalnością Wykonawcy.  

14. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: 

a) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia:  

− kierowcy realizującego dowóz uczniów z domu do placówki oświatowej i z powrotem,  

− opiekuna, do którego należy: opieka nad uczniami w trakcie dowozu, pomoc podczas wsiadania  
i wysiadania z pojazdu oraz bezpieczne przekazanie ucznia pod opiekę szkoły lub rodzica.  

Zamawiający wymaga, aby te osoby zostały zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę. Wykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia. 
W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do 
niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby, 

b) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt II.14 a)  czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:   

− żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  
i dokonywania ich oceny,  

− żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,  
− przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

c) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane w pkt II.14 a)  czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
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− oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju 
Umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy, 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
Umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia Umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia Umowy, rodzaj Umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania, 

− zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r . o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

d) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w pkt II.14 a)  czynności Zamawiający przewiduje sankcję  
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zmawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w pkt II.14 a)  czynności.   

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy.  

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników oraz za ich bezpieczeństwo 
w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. 

III. Informacje dodatkowe:  

1. Długość  trasy dziennej obliczono biorąc pod uwagę trasę począwszy od wyruszenia sprzed domu danego 
dziecka uwzględniając dojazd do domu innych uczniów w celu zabrania ich w drodze do danej szkoły, dalej 
dojazd do danej szkoły oraz trasę począwszy od wyruszenia sprzed szkoły i dojazd do domu (rozwiezienie 
uczniów do domów).  

2. Liczba kilometrów i czas dziennej opieki może ulec zmianie. Sytuacja ta, może mieć miejsce w przypadku 
absencji ucznia, zakończenia nauki lub zmiany szkoły. Należność za wykonanie usługi Wykonawca obliczać 
będzie jako iloczyn ceny jednostkowej za 1 km podanej w ofercie i faktycznie przejechanych kilometrów. 
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Przejechanie mniejszej liczby kilometrów w roku szkolnym nie upoważnia Wykonawcy do żądania 
zrealizowania całości zamówienia lub rekompensaty pieniężnej za niezrealizowaną część zamówienia.  

3. Fakt dowozu w danym miesiącu musi być potwierdzony przez placówkę oświatową do której uczęszcza 
dowożony uczeń oraz zaakceptowany przez pracownika Referatu Oświaty, Kultury, Sportu oraz Zdrowia  
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy  Murowana Goślina.  
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