
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn.: „Przewóz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do szkoły w Nowym Siodle w roku szkolnym 

2020/2021”, która obejmuje świadczenie usług przewozowych w celu dowiezienia uczniów           

z miejsca zamieszkania do szkoły i ze szkoły do miejsca zamieszkania. 

Adres placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nowe Siodło 73, 58-350 

Mieroszów 

Dowóz uczniów odbywa się w dni nauki szkolnej tj. od dnia 21.09.2020 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. 

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 - Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 7 dni od podpisania umowy do dostarczenia 

Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu dowozu dzieci, który będzie stanowił 

załącznik do umowy. 

 

• Liczba uczniów dowożonych do placówki w Nowym Siodle to 2 uczniów. 

• Zamawiający informuje, iż są to osoby sprawne ruchowo.  

• Wymagany pojazd z minimum 4 miejscami siedzącymi – Zamawiający informuje, że jedno 

dziecko powinno być przewożone w foteliku, ze względu na niski wzrost – fotelik zostanie 

udostępniony Wykonawcy przez rodziców ucznia dojeżdżającego do placówki.  

• Dla pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowcę posiadającego stosowne 

uprawnienia (w tym świadectwa kwalifikacji uprawniające do przewozu osób, wymagane 

badania) – wyłoniony w niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do 

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

usługi. 

• Opiekę nad dziećmi podczas przewozu będzie sprawowała osoba wyznaczona przez 

Zamawiającego. 

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

• 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.  



 

Usługa objęta niniejszym zamówieniem ma być świadczona środkiem transportu 

dopuszczonym do ruchu na terytorium RP, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu 

drogowego, posiadającym ubezpieczenie OC i NNW, aktualne badania techniczne 

dopuszczające pojazd do ruchu oraz wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia do ich świadczenia.  

 

 

 

 


