Załącznik nr 2 do SIWZ
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu
dzieci do szkół na terenie gminy Grzegorzew w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie
od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r., od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz wyjątkowo w innych dniach ustalonych każdorazowo z Zamawiającym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe:
a) Zespół Szkolno Przedszkolny w Grzegorzewie
b) Szkoła Podstawowa w Barłogach
c) Szkoła Podstawowa w Bylicach - Kolonii
3. Planowa liczba uczniów ogółem dowożonych wyniesie 184. Liczba ta sie może zmienić w ciągu
roku o ,,+" ,,-" 15 uczniów do 30 czerwca 2020 r. i na ,,+" ,,-" kolejnych 15 uczniów do końca
trwania umowy.
4. Godziny rozpoczęcia zajęć:
a) Zespół Szkolno Przedszkolny w Grzegorzewie - 8:15
b) Szkoła Podstawowa w Barłogach - 8:20
c) Szkoła Podstawowa w Bylicach - Kolonii - 8:00 (świetlica od godz. 7:10)
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki do SIWZ. „Proponowane trasy
przebiegów kursów szkolnych” .
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość częściowego wykonania zamówienia.
7. Usługi dowozu i odwozu będą świadczone wraz z zapewnieniem przez wykonawcę opiekunów w
ilości co najmniej jednego opiekuna na autobus. Opiekunowie muszą posiadać przeszkolenie w
zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy. Zamawiająca wyklucza możliwość łączenia funkcji
kierowcy i opiekuna. Do obowiązków opiekuna należeć będzie w szczególności :
a) opiekun zobowiązany jest do noszenia kamizelki odblaskowej,
b) opiekun pomaga uczniom wsiąść i wysiąść z pojazdu samochodowego,
c) opiekun odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie przewozu, a także w czasie
wsiadania i wysiadania uczniów z pojazdu,
d) podczas dowozów uczniów, po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysub a
i wprowadza uczniów do autobusu.
e) opiekun każdorazowo sprawdza liczbę uczniów przed wsiadaniem do autobusu oraz
wewnątrz pojazdu.
8. Pojazdy służące do przewozu uczniów musza być w pełni sprawne, spełniać wymogi
bezpieczeństwa, muszą być w pełni oznakowane (zgodnie z obowiązującymi przepisami), muszą
być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki wewnętrznej i zewnętrznej oraz wyposażone
w apteczkę pierwszej pomocy.
9. Pojazdy, którymi świadczona będzie usługa muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC
komunikacyjne oraz ubezpieczenie NNW
10. Wykonawca zapewni dowóz i odwóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach
dostosowując wielkość (tj. liczbę miejsc siedzących) i ilość autobusów do liczby uczniów.
11. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia wszystkim dzieciom miejsc
siedzących podczas wykonywania przewozu oraz odpowiednich warunków bezpieczeństwa i
higieny, wygody i punktualności dowozów.
12. W przypadku awarii środka transportu (z jakichkolwiek przyczyn) Wykonawca zapewni
niezwłocznie zastępczy środek transportu spełniający wszystkie wymogi Zamawiającego –
zgodnie z SIWZ, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych
13. Do przedmiotowego zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 czerwca
1992r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznymi transportu
zbiorowego (Dz. U. z 2002r. nr 175 poz. 1440 z późn. zm.)
14. Po rozstrzygniętym przetargu wykonawca zobowiązany jest do przejechania tras podanych w
załączniku „Trasy przebiegów kursów szkolnych” i ustalenia dokładnych godzin dowozów i
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odwozów na poszczególnych przystankach zgodnie z określonymi godzinami, które wskazują na
rozpoczęcie i zakończenie zajęć lekcyjnych.
15. Rozkład jazdy autobusów sporządzony przez wykonawcę powinien być tak skonstruowany aby
uczniów dowieźć na zajęcia do szkół nie wcześniej niż 50 minut przed ich rozpoczęciem i nie
później niż 5 minut przed ich rozpoczęciem. Czas dojazdu ucznia z domu do szkoły i z powrotem
nie może przekroczyć 1h w każda ze stron
16. Wykonawca załączy do oferty zestawienie cen jednostkowych biletów miesięcznych wg. tras
dowozów.
17. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
60000000-8

Usługi transportowe ( z wyłączeniem transportu odpadów)
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