Załącznik Nr 8a

ZP.271.1.2015
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dot. realizacji zadania pn.:
„Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na
terenie gminy Czarnocin w roku szkolnym 2015/2016”
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów i dzieci przedszkolnych do placówek oświatowych na terenie gminy Czarnocin od pierwszego do ostatniego dnia zajęć szkolnych w roku
szkolnym 2015/2016, wraz z opieką nad dowożonymi uczniami, realizowanych w formie zakupu biletów miesięcznych, na trasach ustalonych zgodnie z danymi przedstawionymi poniżej:
1/ Dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Czarnocinie, w strukturze którego są – Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum – w ilości 199
uczniów
a) dowóz i odwóz 120 uczniów i dzieci przedszkolnych do Przedszkola (5 i 6 – latki)
i Szkoły Podstawowej w Czarnocinie – kursy w godz. 700 – 800 (dowóz), 1230 – 1330,
1335 – 1600 (odwóz), z miejscowości:
Wola Kutowa – 7,5km, Dalków – 7km, Zamość – 5km, Zawodzie – 3km, Bieżywody –
3km, Rzepki – 6km, Tychów – 4km - w dni nauki szkolnej.
b) dowóz i odwóz 79 uczniów do Gimnazjum w Czarnocinie – kursy w godz. 700 – 800 (dowóz), 1230 – 1330, 1335 – 1600 (odwóz), z terenu całej gminy Czarnocin, miejscowości:
Wola Kutowa – 7,5km, Dalków – 7km, Zamość – 5km, Zawodzie – 3km, Bieżywody –
3km, Rzepki – 6km, Biskupia Wola – 6km, Kalska Wola – 7km, Budy Szynczyckie –
7km, Grabina Wola – 9km, Tychów – 4km, Szynczyce – 6km, w dni nauki szkolnej
2/ Dowóz i odwóz uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Szynczycach z oddziałem przedszkolnym:
c) dowóz i odwóz 124 uczniów i dzieci przedszkolnych do Szkoły Podstawowej w Szynczycach w godz. 700 – 800 (dowóz), 1230 – 1500 (odwóz), z miejscowości:
Kalska Wola – 5km, Biskupia Wola – 4km, Budy Szynczyckie – 3km, Grabina Wola –
3km, Tychów – 3km, Szynczyce – 3km.
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Dowożenie powinno rozpoczynać się nie wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem zajęć
(zajęcia rozpoczynają się o godz. 800)
Rozwożenie nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu zajęć (powinno być
dostosowane do opracowanego w miesiącu wrześniu 2015r. planu zajęć lekcyjnych w szkołach, ostatnie zajęcia kończą się o godz. 1435).
Dowożenie obejmuje wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2015/2016.
Organizacja roku szkolnego jest regulowana Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.
z 2002r. nr 46, poz. 432 z późn. zmianami)
Dowożenie będzie odbywać zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z wybranym wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu wykonawcy.
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Dowożenie uczniów będzie się odbywać na podstawie zakupionych imiennych biletów
miesięcznych.
Szczegółowa imienna lista uczniów, dla których zostaną zakupione bilety (w rozbiciu na
poszczególne placówki oświatowe) zostanie podana do wiadomości wykonawcy, przez Dyrektorów Szkół, przed rozpoczęciem każdego semestru
Ilość kupowanych biletów miesięcznych w okresie roku szkolnego może ulegać zmianie.
Podana w ogłoszeniu liczba uczniów (323 osób) jest aktualna na dzień 1 września 2015r. W
przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów Wykonawca musi zapewnić ich dowóz
na warunkach podanych w ofercie (cena ofertowa 1 biletu miesięcznego nie może ulec
zmianie). Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje
ponoszenia dodatkowych opłat. Zmniejszenie liczby dowożonych uczniów nie może być
podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony „Wykonawcy”.
Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, a przystanki na tarasie, z wykorzystaniem
przystanków już istniejących w poszczególnych miejscowościach, wyznacza Wykonawca w
porozumieniu z Zamawiającym po podpisaniu umowy.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował autobusami z ilością miejsc w pojazdach zapewniającymi dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach, w wyznaczonych godzinach. W autokarze w czasie przejazdu nie może być większa ilość pasażerów niż
dopuszczalna, określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Każdy uczeń musi mieć
miejsce siedzące.
Usługa musi być realizowana autokarami sprawnymi technicznie, ogrzewanymi z aktualnymi badaniami technicznymi, ważnymi polisami ubezpieczeniowymi OC i NW , spełniającymi wymagania określone przepisami prawa, zapewniającymi bezpieczne warunki dla
pasażerów, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy „ Prawo o
ruch drogowym” i innych przepisach związanych z przewozem osób.
Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia,
przy czym kierowcy muszą posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy kategorii
D, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego
kierowców przewożących osoby.
Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Funkcję opiekuna
może sprawować wyłącznie osoba pełnoletnia, która jest zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej, cywilnej za działalnie lub zaniechanie w związku ze sprawowaną opieką.

Obowiązki osoby pełniącej funkcję opiekuna:
I. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w trakcie wsiadania ze środka transportu oraz w
trakcie przejazdu.
II. Współpraca z kierowcą pojazdu w zakresie bezpieczeństwa przewozu, polegająca na
tym, że opiekun;
w trakcie realizacji przewozu przebywa wewnątrz środka transportu,
w trakcie wsiadania dzieci po zatrzymaniu się pojazdu otwiera przednie drzwi i wychodzi na zewnątrz,
sprawdza czy w miejscu wsiadania nie występują jakiekolwiek zagrożenia dla wsiadających
nadzoruje wsiadanie uczniów służąc w razie potrzeby pomocą przestrzegając zasady, że w pierwszej kolejności wsiadają uczniowie młodsi,
sprawdza po wejściu wszystkich uczniów do pojazdu, czy uczniowie zajęli miejsca
siedzące,
sprawdza po zamknięciu drzwi pojazdu, czy zamknięte są drzwi tylne awaryjne,
a następnie przekazuje sygnał kierowcy do kontynuowania jazdy,
2

kontroluje na bieżąco w trakcie przejazdu stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe
podejmując skuteczną interwencję w razie jego naruszenia. W razie konieczności, w
celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy. W takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu
niezagrażającym bezpieczeństwu na drodze,
w trakcie wsiadania uczniów, po zatrzymaniu się pojazdu opiekun otwiera drzwi pojazdu i wychodząc na zewnątrz sprawdza, czy zachowane są warunki bezpiecznego
wysiadania, a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią
zagrożenia dla wsiadających oraz służy pomocą uczniom w razie potrzeby,
po wyjściu uczniów opiekun zajmuje miejsce w pojeździe i daje sygnał kierowcy
w celu dalszej jazdy,
odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się środka transportu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym
dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia
w miejscu zatrzymania kończącym odwóz,
po opuszczeniu środka transportu przez uczniów, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez uczniów przedmiotów
(np. torba, odzież itp.) przekazuje znalezione przedmioty kierowcy autobusu,
w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia przez uczniów zasad bezpieczeństwa
opiekun podejmuje stosowną interwencje. Jeżeli pomimo podjęcia interwencji w celu przywrócenia bezpieczeństwa- nie przyniosła oczekiwanego efektu opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza podając opis zaistniałego naruszenia przez ucznia bezpieczeństwa.
w przypadku awarii lub wypadku opiekun zobowiązany jest podejmować wspólnie
z kierowcą autobusu działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom.
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać opiekuna z w/w obowiązkami.
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