
                                                                                        Załącznik nr 3 do SIWZ -  

                                                                                        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) z terenu 

gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych tj. Zespołu Szkół Specjalnych w 

Namysłowie oraz Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Namysłowie, 

wraz z pełnieniem opieki w roku szkolnym 2020/2021. 

W okresie od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. dzieci i młodzież (4 niepełnosprawnych) należy 

przewieźć z następujących miejscowości: Domaszowice, Świbne. Trasa obejmuje odbiór 

dziecka niepełnosprawnego spod domu i odwiezienie do Zespołu Szkół Specjalnych w 

Namysłowie (3 osoby) oraz Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Namysłowie (1 osoba), a także powrót do domu po zajęciach (w sumie 46,4 km dziennie i 4 

osoby dziennie). Przewozy odbywać się będą w dni nauki szkolnej, według wstępnego planu 

stanowiącego załącznik do umowy.  Wykonawca jest zobowiązany ustalić dokładną trasę 

wraz z godzinami przejazdu, a następnie poinformować o niej Zamawiającego oraz 

prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych przed rozpoczęciem realizacji umowy. 

Dzieci niepełnosprawne muszą być dowiezione do placówki w jak najkrótszym czasie, nie 

później niż na 10 minut i nie wcześniej niż 20 min przed rozpoczynającymi się zajęciami. 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00. Jak najszybciej po zakończonych zajęciach dzieci 

powinny być odebrane z placówki. Przewiduje się przewóz 3 dzieci do Zespołu Szkół 

Specjalnych w Namysłowie oraz 1 dziecka do Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Namysłowie. Liczba przewożonych dzieci może ulec zmniejszeniu lub 

zwiększeniu w czasie realizacji zamówienia. Podana liczba osób jest aktualna na dzień 

ogłoszenia o zamówieniu publicznym. Wykonawca uwzględni możliwość zmian godzin 

dowozu oraz odwozu dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) wynikający z organizacji pracy 

placówki oświatowej. 

O każdej zmianie w realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany poinformować 

Zamawiającego, a w przypadku zmiany trasy oraz godzin przejazdu również opiekunów 

prawnych dzieci. Na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym ilość kilometrów przewozu 

dzieci wynosi 46,4 km dziennie. Ilość ta może ulec zmianie w czasie realizacji zamówienia  

w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) 

lub zmian placówek oświatowych. Cena za 1 km podana w formularzu ofertowym przez 

Wykonawcę jest ceną stałą w okresie realizacji zamówienia. 

Bez względu na środek transportu jakim będzie wykonywana usługa, wypłacone zostanie 

wynagrodzenie za pokonanie trasy 46,4 km. Dopuszcza się zmianę ilości kilometrów tylko i 

wyłącznie w sytuacji, gdy zmieni się trasa, np. w przypadku, gdy zmniejszy się albo zwiększy 

się liczba uczniów lub zmieni się ilość placówek oświatowych. 

Zamawiający  poniesie koszty przewozu dzieci i młodzieży po trasach, nie poniesie kosztów 

przejazdu przewoźnika do początku i od końca trasy. Wykonawca w czasie przewozów 

zapewni opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Opiekunem nie może być kierowca autobusu. 

Liczba opiekunów w pojeździe musi być tak skalkulowana, aby zapewnić pełną opiekę nad 

dziećmi  

i młodzieżą. Zamawiający może bez dodatkowego wynagrodzenia, żądać od Wykonawcy 

zwiększenia liczby opiekunów. 

Wykonawca zapewni dzieciom i młodzieży (niepełnosprawnym) opiekę od momentu ich 

wejścia z przystanku do pojazdu, w pojeździe i po jego opuszczeniu – do momentu 

przekazania pod opiekę dyżurnemu nauczycielowi. Osoba pełniąca funkcję opiekuna jest 

zobowiązana do zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu 



dzieci i młodzieży (osoby niepełnosprawne), przeprowadzania na drugą stronę jezdni, opieki i 

zwracania uwagi na właściwe zachowanie się w czasie przejazdu, w przypadku stwierdzenia 

sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób w pojeździe, niedopuszczenie do ich przewozu. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

W przypadku braku możliwości zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo 

koszty przewozu, wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez 

Zamawiającego.  

Ilość pojazdów na danej trasie przewożących osoby niepełnosprawne należy dostosować do 

ilości przewożonych osób do szkół. Wykonawca  musi posiadać taką liczbę pojazdów 

przeznaczonych do przewozu dzieci i młodzieży (osób niepełnosprawnych), aby zapewnić 

przewóz wymaganej liczby osób na danej trasie oraz w przypadku awarii jest zobowiązany 

zapewnić transport zastępczy o równoważnym standardzie technicznym. 

 

 
 
 
 
 


