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                                             OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia jest zadanie: „Dowóz uczniów i dzieci  niepełnosprawnych wraz z
opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo- wychowawczych poza teren Gminy
Murów”

 Opis przedmiotu zamówienia:
 Przedmiotem zamówienia jest  bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych  
do placówek oświatowych znajdujących się na terenie: Opola, Kup,  i  Kluczborka w roku
szkolnym 2016/2017.
Przewóz  dotyczy  wszystkich  dni,  w  których  odbywać  się  będą  zajęcia  dydaktyczne,
opiekuńcze i wychowawcze w roku szkolnym 2016/2017 ( 01.09.2016r. – 30.06.2017r.)
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia opieki nad uczniami w czasie dowozu i w
drodze  powrotnej  oraz  zachowania  szczególnego  bezpieczeństwa  w  czasie  przewozu  na
trasach. Planowana liczba dzieci dowożonych – 4 dzieci
Wykonawca podczas  świadczenia każdego przewozu zobowiązany jest  zapewnić  uczniom
dodatkowo tj. poza kierowcą, opiekuna.
Funkcję  opiekuna  może  sprawować  wyłącznie  osoba  pełnoletnia,  mająca  zdolności  do
czynności prawnych.
 Osoba  pełniąca  funkcję  opiekuna  będzie  zobowiązana  w  szczególności  do:  zapewnienia
bezpieczeństwa w trakcie przewozu dzieci,  zapewnienie bezpiecznego wsiadania do pojazdu
oraz wysiadania z pojazdu dzieci niepełnosprawnych , doprowadzenia i przyprowadzenia z
samochodu  do  szkoły  i  przedszkola  każdego  dziecka.  W trakcie  realizacji  usługi  oraz  w
przypadku  indywidualnych  zmian  zajęć  szkolnych  Wykonawca  zobowiązany  będzie
kontaktować się z dyrektorami odpowiednich szkół i przedszkola.
W tracie trwania ferii, świąt lub innych wyznaczonych przez dyrekcje placówek oświatowych
jako wolne od zajęć przewozy nie będą się odbywały.
 Pojazdy  muszą  być  wyposażone  w  pasy  bezpieczeństwa  .  Z  przewozów  objętych
zamówieniem mogą korzystać tylko dzieci wskazane przez Zamawiającego.
W przypadku  awarii  wyznaczonego  samochodu   Wykonawca  podstawi  niezwłocznie,  nie
później jednak niż w ciągu  60 minut od powstania awarii, samochód  spełniający właściwe
wymagania techniczne w ruchu drogowym.
W przypadku niemożności zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowo koszty
przewozu  wynikłe  z  wykonania  usługi  przez  podmiot  zastępczy  wybrany  przez
Zamawiającego. 
 Pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie OC, AC, NNW. 
Uczniów  niepełnosprawnych  Wykonawca  odbiera  z  domu  i  po  zakończonych  zajęciach
lekcyjnych dowozi do domu.
Wykonawca winien dowieźć uczniów do szkół  i z powrotem z następujących miejscowości:  
Stare Budkowice do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. M. Konopnickiej w
Kluczborku- 1 dziecko.
Morcinek do Zespołu Szkół Specjalnych  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 w Opolu ul.
Książąt Opolskich 21 – 1 dziecko,
Murów  do  Zespołu   Niepublicznych  Szkół  w  Kup,  ul.  K.  Miarki  10-12  Niepubliczne
Przedszkole dla dzieci z Autyzmem. – 2 dzieci.



Godzina przyjazdu dzieci do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup godz. 8:00, powrót godz.
15:00
 Faktyczne godziny dowozu i powrotu uczniów  do szkól w Opolu i Kluczborku Wykonawca
ustali po otrzymaniu rozkładu zajęć z poszczególnych szkół.
        


