Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 30.07.2021 r.
SE.271.1.2021
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do zapytanie ofertowego
DOTYCZACEGO ZAMÓWIENIA O WARTOSCI PONIŻEJ 130 000 ZŁ NETTO
Wójt Gminy Brody zaprasza do składania ofert na realizację zadania:
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Brody do Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Lubsku w roku szkolnym 2021/2022
wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi dowożonymi".
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów niepełnosprawnych,
pojazdami przystosowanymi do przewozu uczniów niepełnosprawnych, sprawnymi
technicznie,
wyposażonymi w specjalistyczny atestowany sprzęt zabezpieczający,
klimatyzację, specjalne oznakowanie zamieszkałych w miejscowościach: Brody, Jeziory
Wysokie, Wierzchno, Kumiałtowice, Nabłoto, Grodziszcze, Biecz do Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Lubsku (planowana liczba dzieci: 7) oraz zapewnienie opieki
w czasie przewozu zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy o transporcie
drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.
2. Planowane trasy:
TRASA I (rano): Brody – Jeziory Wysokie – Biecz- Lubsko
TRASA II (po południu): Lubsko -Biecz- Brody – Jeziory Wysokie
Szczegółowy rozkład jazdy Wykonawca ma obowiązek ustalić z rodzicami dowożonych
uczniów i dyrektorem ośrodka przed rozpoczęciem roku szkolnego. Po uzgodnieniu
szczegółowy harmonogram z przebiegiem tras dowozu Wykonawca dostarczy niezwłocznie
Zamawiającemu.
3. Liczba uczniów może ulec zmianie.
Liczba dowożonych uczniów do ośrodka, o którym mowa w pkt.1 w okresie objętym
zamówieniem może ulegać zmianie, a także w zależności od miejsca zamieszkania ucznia może
zmienić się w związku z tym przebieg tras dowozu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian
w wykazie uczniów w zakresie liczby uczniów albo zmian osobowych na liście uczniów.
Zmiany te nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia za dowóz i nie będą skutkować zmianą
umowy.
4. Termin wykonania usługi: 01.09.2021 r. – 24.06.2022 r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od zajęć dydaktycznych oraz dni wolnych z innych powodów nie zależnych od zamawiającego.
Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą zajęcia dydaktyczne,
opiekuńcze i wychowawcze w roku szkolnym 2021/2022.
5. Planowana ilość kilometrów dziennie: 65 km.
Planowana liczba kilometrów może ulec zmianie w sytuacji gdy zmieni się liczba dzieci oraz
miejsce ich zamieszkania.
Uczniowie z miejscowości Wierzchno, Kumiałtowice i Grodziszcze będą przywożeni do
Szkoły w Brodach i zabierani do Lubska.

6. Zakres usługi będzie obejmował:
• odbiór dzieci z miejsca zbiorczego – godziny odbioru ustali Zamawiający z Przewoźnikiem;
• dowóz do placówek oświatowych;
• odbiór dzieci z placówek oświatowych – godziny odbioru ustali Przewoźnik z placówkami;
• dowóz do miejsca zbiorczego;
• opieka w czasie przewozu.

7. Informacje dodatkowe:
➢ Przewoźnik ma obowiązek:
•

zapewnienia uczniom fachowej opieki w czasie przewozu przez pracowników Wykonawcy,
tzn. pomoc w przemieszczaniu się, pomoc pielęgnacyjną i pierwszą pomoc, od momentu
odebrania ucznia od rodziców/opiekunów do momentu przekazania ucznia pracownikowi
szkoły/ośrodka przy dowozie i od momentu odebrania ucznia od pracownika szkoły do
momentu przekazania go rodzicom/opiekunom przy odwozie, w tym:.
- udzielenia czynnej pomocy dzieciom w czasie wsiadania, zajmowania miejsc i przy
wysiadaniu z samochodu
- dopilnowania aby każde dziecko było zapięte pasem bezpieczeństwa w czasie transportu
- zapewnienia uczniom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny;

•

pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę w czasie dowożenia winni być wyposażeni
w telefon komórkowy dostępny dla rodziców dowożonych uczniów, dyrektorów
szkoły/ośrodka oraz dla Zamawiającego. Wykaz pisemny, zawierający numery telefonów
komórkowych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ciągu 3 dni od podpisania umowy;

•

ubezpieczenia pojazdu i uczniów;

•

przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;

•

zapewnienia transportu zastępczego w razie awarii pojazdu.

➢ Przewoźnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody, które wynikną z ruchu
pojazdów i przewozu dzieci, przy uwzględnieniu obowiązujących zasad wynikających
z obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

