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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany do 
szkół w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu”, zgodnie  
z wykazem tras.  

2. Liczba uczniów niepełnosprawnych i trasy przejazdów podano w tabeli poniżej. 

3. Szczegółowe warunki wykonywanego zadania określa się jako bezpieczny, punktualny dowóz 
uczniów niepełnosprawnych do szkół. Przewóz dotyczy wszystkich dni, w których odbywać się będą 
zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze w roku szkolnym 2020/2021, w okresie trwania 
umowy, tj.: od dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.06.2021 r. 

4. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie dowozu i powrotu na każdą trasę przejazdu. 

5. Wykonawca zapewnia opiekuna poza osobą kierowcy. Funkcja opiekuna jest odrębna od kierowcy 
pojazdu. Opiekun musi być osobą pełnoletnią, mającą pełno zdolność do czynności prawnych.  

Osoba pełniąca funkcję opiekuna jest zobowiązana do: 

-dbania o bezpieczeństwo uczniów w trakcie przewozu do i z szkoły, 

-zapewnienia bezpiecznego wsiadania oraz wysiadania uczniów do/z pojazdu, 

-dbałości o właściwe , bezpieczne zachowania uczniów w pojeździe w czasie przewozu, 

-pomocy w odprowadzeniu ucznia/przekazaniu pod opiekę szkoły przy dowozie, rodzica/opiekuna 
przy odwozie ucznia. 

6. Zamówienie realizowane będzie w ramach przewozów i tras zamkniętych, dedykowanych tylko 
usłudze dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół. 

7. Wykonawca uwzględni możliwość sporadycznych zmian godzin dowozu i odbioru uczniów 
wynikających z organizacji pracy szkoły. 

8. W przypadku odmiennej organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć lekcyjnych, np. z powodu 
rekolekcji, sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych, itp. Wykonawca zapewni odwóz uczniów we 
wcześniejszych godzinach, co nie stanowi dodatkowych zadań i winno być wkalkulowane w cenę. 

9. Ostateczne godziny przejazdów będą wynikały z organizacji pracy szkół z uwzględnieniem miejsc 
wsiadania/wysiadania uzgodnionych z Wykonawcą, zostaną określone po sporządzeniu planu zajęć 
w szkołach. 

10. Wykonawca odbiera uczniów z domu i po zakończeniu zajęć odwozi do domu.  

11. Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione  
do poszczególnych szkół przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych i 
wychowawczych. 

12. Ilość pojazdów na danym odcinku dostosować należy do ilości przewożonych uczniów. Środki 
transportu dla osób niepełnosprawnych z liczbą miejsc przystosowanych do przewozu minimum 7 
pasażerów + 1 wózka inwalidzkiego  – razem min 7 osób (+ kierowca). 

13. Pojazdy do przewozu uczniów niepełnosprawnych muszą być dostosowane do przewozu osób 
niepełnosprawnych – potwierdzone dokumentem- (stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym 
pojazdu). 

14. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami sprawnymi 
technicznie, przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, zapewniającymi 
bezpieczeństwo uczniów i spełniającymi wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu 
dzieci i młodzieży szkolnej, w tym niepełnosprawnych oraz posiadać wymagane dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.  
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15. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji niniejszej umowy wszelkiego 
rodzaju uprawnień, zezwoleń, licencji i badań technicznych pojazdów, wymaganych przy 
wykonaniu tego rodzaju przewozów.  

16. Wykonawca w razie awarii własnego środka transportu zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić 
pojazd zastępczy do przewozu uczniów, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, 
sprawny technicznie i oznakowany, na swój koszt, w czasie nie dłuższym niż 1 godzina. Nie 
zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Wykonawcy karą i kosztami za wynajem 
zastępczego środka transportu. 

17. Oferowana usługa musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego opisanym odpowiednio 
w załącznikach do SIWZ, być zgodna z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w 
przedmiocie zamówienia i być świadczona na warunkach zawartych we wzorze umowy, 
stanowiącym załącznik do SIWZ. 

18. Zamawiający w czasie trwania umowy zastrzega sobie prawo do skontrolowania realizacji usługi, 
w tym wykorzystywanych pojazdów, w zakresie zgodności z SIWZ. 

19. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę usługi. 

Zamawiający zgodnie z art. 36a i art. 36b ustawy PZP, żąda wskazania przez Wykonawcę                      
w ofercie części zamówienia oraz wartości lub procentowej części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (jeśli 
dotyczy). W przypadku braku informacji w treści oferty o części zamówienia, której wykonanie 
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona 
zamówienie w całości samodzielnie. 

W przypadku niewskazania firm podwykonawców w ofercie, Zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo 
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w usługę (jeśli dotyczy).  

Wykonawca, który wskaże w ofercie firmy podwykonawców, w przypadku uznania jego oferty za 
najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy przedłożyć dokument – umowy 
z podwykonawcami na realizację powierzonego im do wykonania  i zgodnie z ofertą Wykonawcy 
zakres wykonywania usługi.  

Wykonawca ma obowiązek zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych 
dotyczących podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
usługi. W takim przypadku zastosowanie ma art. 36b ust. 2 oraz art. 36ba ustawy PZP. 

20. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1040 ze zm.), osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji 
zamówienia: 

prowadzenie środka transportu wykorzystanego do realizacji usługi, sprawowanie opieki nad 
uczniami podczas ich dowozu do szkół 

21. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej 
prace. 
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ILOŚĆ  DOJEŻDŻAJĄCYCH  UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

DO SZKÓŁ w roku szkolnym 2020/2021 

 

L.p. Adres zamieszkania Nazwa szkoły 

1.  Jełowa, ul. Wolności Zespół Szkół Specjalnych PSP Specjalna nr 13, Opole ul. Książąt Opolskich 21 

2.  
Jełowa, ul. Kupska  
(dziecko na wózku) 

Zespół Szkół Specjalnych PSP Specjalna nr 13, Opole ul. Bytnara Rudego 7 

3.  Jełowa, ul. Starodworcowa  Zespół Szkół Specjalnych PSP Specjalna nr 13, Opole ul. Bytnara Rudego 7 

4.  Dąbrówka Łubniańska, ul. Oleska Zespół Szkół Specjalnych PSP Specjalna nr 13, Opole ul. Bytnara Rudego 7 

5. 4 Łubniany ul. Opolska  Zespół Szkół Specjalnych PSP Specjalna nr 13, Opole ul. Książąt Opolskich 21 

6.  Łubniany ul. Leśna Zespół Szkół Specjalnych PSP Specjalna nr 13, Opole ul. Bytnara Rudego 7 

7.  Kolanowice ul. Brzozowa  
Zespół Szkół Specjalnych Przysposabiających do Pracy, Opole ul. Książąt 
Opolskich 21 

8.  
Biadacz, ul. Polna   
(tylko ze szkoły) 

Zespół Szkół Specjalnych PSP Specjalna nr 13, Opole ul. Książąt Opolskich 21 

9. 9 
Luboszyce ul. Astrów 
(tylko ze szkoły) 

Zespół Szkół Specjalnych PSP Specjalna nr 13, Opole ul. Bytnara Rudego 7 

10.  Kępa, ul. Grunwaldzka  Zespół Szkół Specjalnych PSP Specjalna nr 13, Opole ul. Bytnara Rudego 7 

11.  Luboszyce ul. Wodna Zespół Szkół Niepublicznych w Kup, ul. Karola Miarki 10-12 

12.  Jełowa ul. Młyńska Zespół Szkół Niepublicznych w Kup, ul. Karola Miarki 10-12 

 
TRASY PRZEJAZDU MIKROBUSÓW 

 
I KURS LUBOSZYCE - JEŁOWA – KUP, około godz. 7.00 zabiera 1 dziecko z miejsca zamieszkania w 

Luboszycach, przejazd do Jełowej zabiera 1 dziecko, przejazd  do Zespołu Szkół Niepublicznych dla 

uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – autyzmem  w Kup, ul. Karola Miarki 10-12.    

 

II KURS JEŁOWA – DĄBRÓWKA ŁUB. – ŁUBNIANY– KOLANOWICE - KĘPA - OPOLE, około godz. 6.30 w 

Jełowej zabiera 3 uczniów, przejazd do Dąbrówki Łubniańskiej (1 uczeń), przejazd do Łubnian (2 

uczniów), następnie przejazd do Kolanowic (1 uczeń), przejazd do Kępy (1 uczeń) przejazd do szkół w 

Opolu (ul. Bytnara Rudego, ul. Książąt Opolskich). 

 

III  KURS Z OPOLA–ok godz. 14.00 zabiera dzieci kończące wcześniej lekcje i rozwozi do miejsc 

zamieszkania, zabiera 2 uczniów ze szkoły w Kup i zawozi do Jełowej i Luboszyc. 
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IV KURS Z OPOLA – ok godz. 15.30 zabiera dzieci kończące później lekcje  i rozwozi do miejsc 

zamieszkania. 

 

Dni i godziny przyjazdu i odjazdu mikrobusów ustalone zostaną zgodnie z planem lekcji, który będzie 

opracowany pod koniec sierpnia 2020r. 

 
 

 


