
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: „Przewóz wraz z opieką dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do szkół w Wałbrzychu oraz 

Ludwikowicach Kłodzkich w roku szkolnym 2020/2021”, która obejmuje świadczenie 

usług przewozowych taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego w celu 

dowiezienia uczniów z miejsca zamieszkania do szkół i ze szkół do miejsca zamieszkania 

wraz z zapewnieniem opieki uczniom w czasie przejazdu. 

 

Szacunkowa liczba uczniów dowożonych do placówek oświatowych to 25 uczniów. 

 

Dowóz uczniów odbywa się w dni nauki szkolnej tj. od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 

r., z wyłączeniem ferii zimowych i wiosennych oraz innych przerw w nauce wynikających z 

kalendarza roku szkolnego 2020/2021. 

 

• Ilość dzieci i młodzieży do przewozu do szkół w Wałbrzychu – 17 osób 

Placówki w Wałbrzychu, do których będą dowożone dzieci: 
- ul. Mickiewicza – 10 osób 

- ul. Hirszfelda – 1 osoba 

- ul. Palisadowa – 2 osoby 

- ul. Ogrodowa – 4 osoby 

 

Wymagany pojazd – autobus z minimum 20 miejscami siedzącymi 

Na trasie do Wałbrzycha nie ma osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. 

 

Przewiduje się jeden kurs poranny w celu dowiezienia uczniów do placówek na godz. 800 

oraz jeden kurs powrotny, o godzinie ustalonej indywidualnie z Wykonawcą wyłonionym 

w niniejszym postępowaniu, po otrzymaniu ze szkół szczegółowego planu lekcji dzieci i 

młodzieży (dostarczenie Zamawiającemu przez wyłonionego Wykonawcę rozkładu 

jazdy). 

 

• Ilość dzieci i młodzieży do przewozu do Zespołu Szkół w Ludwikowicach 

Kłodzkich – 8 osób 
Adres placówki: Ludwikowice Kłodzkie, ul. Wiejska 9 

 

Wymagany pojazd – autobus z minimum 16 miejscami siedzącymi oraz miejscem na 

transport wózków lub innego sprzętu rehabilitacyjnego. 

Na trasie do Ludwikowic Kłodzkich są dwie osoby niepełnosprawne ruchowo, 

poruszające się na wózkach inwalidzkich.  

 

Przewiduje się jeden kurs poranny w celu dowiezienia uczniów do placówki na godz. 800 

oraz jeden kurs powrotny, o godzinie ustalonej indywidualnie z Wykonawcą wyłonionym 

w niniejszym postępowaniu, po otrzymaniu ze szkoły szczegółowego planu lekcji dzieci i 

młodzieży (dostarczenie Zamawiającemu przez wyłonionego Wykonawcę rozkładu 

jazdy). 

 

Szacunkowa dzienna ilość kilometrów dla zadania wynosi – około 90km. 

 

Wykonawca musi dysponować minimum dwoma autobusami, w tym jednym autobusem o 

liczbie miejsc siedzących -  minimum 16 osób oraz jednym autobusem o liczbie miejsc 

siedzących – minimum 20 osób, dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. 



Zamawiający informuje, że kilkoro dzieci porusza się na wózkach inwalidzkich, stąd pojazd 

winien posiadać miejsce do ich przewozu.  

Dla każdego z pojazdów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowcę oraz opiekunów 

posiadających stosowne uprawnienia (w tym świadectwa kwalifikacji uprawniające do 

przewozu osób, wymagane badania oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu BHP) -  

wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia 

kopii zaświadczeń po podpisaniu umowy, nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia 

usługi. Kierowca autobusu szkolnego nie może być jednocześnie opiekunem uczniów. 

Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu 

dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), 

przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych, spełniającymi wymogi 

bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia. Pojazdy samochodowe 

przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych winny być wyposażone w pasy 

bezpieczeństwa, część pasażerska pojazdu musi być ogrzewana. 

Wózki składane oraz inny sprzęt rehabilitacyjny, z którego korzystają przewożone osoby, 

muszą być dokładnie unieruchomione, by nie było możliwości przesuwania się tych sprzętów 

w trakcie ruchu pojazdu. 

 

Dodatkowe informacje do zamówienia: 

1) Szczegółowy harmonogram dowozu dzieci będzie stanowił załącznik do umowy. 

2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów. W 

przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca zapewni ich dowóz 

na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmiany ilości dowożonych uczniów 

Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat. 

3) Pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę nad uczniami w czasie dowożenia muszą 

być wyposażeni w telefony komórkowe dostępne dla rodziców dowożonych uczniów, 

dyrektorów szkół, do których dowozi się uczniów oraz dla Zamawiającego. 

4) Opiekunowie zatrudnieni przez Wykonawcę przyjmują telefoniczne informacje o 

rezygnacji ucznia z dowożenia z powodu nieobecności w szkole. 

5) Środek transportu, którym świadczona będzie usługa musi posiadać ubezpieczenie OC 

i NNW, aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. 

6) W okresach zimowych pojazd dowożący dzieci musi być ogrzewany, a na stopniach 

wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. Szczególną 

uwagę należy zwrócić podczas wchodzenia, schodzenia i przeprowadzania dzieci, w 

celu zapewnienia im bezpieczeństwa. 

 


