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Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi pn. „Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola
Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 w okresie do 31 grudnia 2020 r. w dni nauki szkolnej realizowana w
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Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Usługa dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola
Miejskiego w Lipianach w dni nauki szkolnej realizowaną w oparciu o komunikację
regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez wykonawcę”
Zamówienie dotyczy II cz. zamówienia - „Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu
Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2019/2020 oraz
2020/2021 w okresie do 31 grudnia 2020 r. w dni nauki szkolnej realizowana w oparciu o
komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez
wykonawcę”.
1. Przedmiot postępowania
1) Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzony przez Wykonawcę optymalny
rozkład jazdy – na podstawie biletów miesięcznych. Linie komunikacji regularnej muszą
być ułożone i oznaczone w taki sposób, aby umożliwiały dzieciom dojazd z miejsca
zamieszkania do szkoły i przedszkola oraz ze szkoły i przedszkola do miejsca zamieszkania
w dni nauki szkolnej. Dzieci należy dowieźć z kierunków:
a/ Skrzynka, Batowo, Nowice, Wołczyn, Krasne, Połczyno
Dzień tygodnia

Przywóz na godzinę

Odwozy

Poniedziałek

8:00, 8:45

12:50, 13:45, 14:40, 15:35

Wtorek

8:00, 8:45

12:50, 13:45, 14:40, 15:35

Środa

8:00, 8:45

12:50, 13:45, 14:40, 15:35

Czwartek

8:00, 8:45

12:50, 13:45, 14:40, 15:35

Piątek

8:00, 8:45

11:50, 12:50, 13:45

b/ ul. Pyrzycka, Dębiec, Mironów, Świerszczyki, Przywodzie, Osetna, Jedlice,
Brzostowo, Żarnowo, Miedzyń.
Dzień tygodnia

Przywóz na godzinę

Odwozy

Poniedziałek

8:00

12:50, 14:40, 15:35

Wtorek

8:00

12:50, 14:40, 15:35

Środa

8:00

12:50, 14:40, 15:35

Czwartek

8:00, 8:45

12:50, 14:40, 15:35

Piątek

8:00, 8:45

11:50, 12:50, 13:45

Przywóz na godzinę

Odwozy

c/ Józefin
Dzień tygodnia
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Poniedziałek

8:00

14:40

Wtorek

8:00

14:40

Środa

8:00

14:40

Czwartek

8:00

14:40

Piątek

8:00

13:45

2) W czasie trwania zamówienia powyższe prognozy mogą ulec zmianie.
3) Dokładną lokalizację przystanków Wykonawca ustala w porozumieniu z Zamawiającym.
4) Na podstawie przedłożonego przed rozpoczęciem usługi wykazu uczniów szkoły oraz
przedszkola Wykonawca będzie wystawiał bilety miesięczne.
5) Wykonawca dostosuje liczbę kursów do wykazanej liczby dzieci na poszczególnych
kierunkach w poszczególnych godzinach dowozu/odwozu. Trasa powinna przebiegać
możliwie najkrótszą drogą. Rozkład jazdy powinien zawierać nazwy przystanków
(punkty zbiorcze), godziny odjazdu/przyjazdu. Przebieg trasy z kolejnością
przystanków, oraz godzinami na danych przystankach, Wykonawca przedstawi w
Zamawiającemu niezwłocznie w terminie 3 dni od dnia
jego ustalenia, przed
rozpoczęciem usługi.
6) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości dowożonych uczniów. Dyrektor
Zespołu Szkół w Lipianach i Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Lipianach będą
przekazywać Zamawiającemu aktualne wykazy dzieci dojeżdżających, a Wykonawca
dostosuje trasy i liczbę kursów do potrzeb sprawnego dowozu dzieci do szkół na
warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów
Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat. Liczba uczniów może
podlegać zmianie w przedziałach : 5% więcej lub 5 % mniej.
7) Rozliczenia będą dokonywane w cyklu miesięcznym i na podstawie faktury z terminem
płatności 30 dni od doręczenia faktury płatnikowi. Faktura musi być opisana przez
upoważnionego pracownika świetlicy szkolnej i Dyrektora Przedszkola Miejskiego w
Lipianach (opis powinien odnosić się do ilości i kierunków przekazanych przez
Wykonawcę miesięcznych biletów szkolnych).
8) Przerwy w nauce: dni wolne uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej.
9) Kursy winny się odbywać przy zachowaniu norm bezpieczeństwa obowiązujących w
zakresie transportu drogowego osób oraz przewozu dzieci szkolnych, a także
dostosowaniu liczby kursów oraz pojemności (liczby miejsc siedzących) pojazdów na
poszczególnych kierunkach do ilości przewożonych dzieci.
10) Wykonawca ma obowiązek oznakowania przystanków szkolnych znakiem D-15 wraz
z ogłoszeniami o godzinach odjazdu z uwzględnieniem pokrycia za to kosztów.
Wykonawca ponosi koszty zatrudnienia osób na stanowiskach opiekunów
wychowawczych w czasie przejazdu dzieci w pojazdach.
11) Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu ujętymi przez
Wykonawcę w ofercie oraz spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach
ustawy Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) i innych
przepisach związanych z przewozem osób, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 58), również między innymi:
a) Wykonawca musi zapewnić dzieciom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie
warunki bezpieczeństwa i higieny, w tym miejsca siedzące dla każdego dziecka;
b) Zamawiający wymaga zapewnienia w okresie niskich temperatur odpowiedniej
temperatury w pojazdach przewożących dzieci.
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12) Pojazdy uczestniczące w dowozach muszą odpowiadać ogólnym warunkom przewozu
osób, muszą posiadać ważne polisy ubezpieczeniowe OC o wartości min. 500 000 zł
każdy oraz aktualne badania techniczne.
13) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w przypadku awarii pojazdu na trasie
przejazdu zapewnił pojazd zastępczy o standardach identycznych jak pojazdy
docelowo wykonujące przedmiot zamówienia, w czasie określonym przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym, na własny koszt na warunkach określonych w umowie.
14) Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od przewidywanego przewozu,
uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, likwidacji szkoły, zmiany
organizacji roku szkolnego, w szczególności:
a) zmiany w ilości dowożonych dzieci;
b) zmiany w godzinach odjazdów pojazdów ustalone w porozumieniu z Dyrektorem
Zespołu Szkół w Lipianach oraz Dyrektorem Przedszkola Miejskiego w Lipianach;
c) o ww. zmianach Dyrektor Zespołu Szkół w Lipianach lub Dyrektor Przedszkola
Miejskiego w Lipianach powiadomi pisemnie lub telefonicznie Wykonawcę w terminie 3
dni przed ich wprowadzeniem.
15) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobligowany jest do sprzedaży
biletów dla niżej podanej liczby dzieci z poszczególnych miejscowości dowożonych i
odwożonych do/z Zespołu Szkół w Lipianach i Przedszkola Miejskiego w Lipianach.
Podane liczby są prognozowanymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w
trakcie trwania zamówienia mogą ulec zmianie.

L.p.

1.

Miejsce
zamieszkania

17

4,5 km

28

27

7 km

4

4

6,5 km

8

8

8,5 km

3

1

8 km

9

10

9 km

4

3

8,5 km

14

15

12 km

3

4

11,5 km

2020/2021

2

2
4 km

Wołczyn
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 2 )

5.

17

2019/2020

Orientacyjna
odległość
od
Przedszkola
Miejskiego

Nowice
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 1 )

4.

2020/2021

Liczba dzieci dojeżdżających do
Przedszkola Miejskiego

Batowo
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 2 )

3.

2019/2020

Orientacyj
na
odległość
od Zespołu
Szkół

Skrzynka
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 1 )

2.

Liczba dzieci
dojeżdżających do
Zespołu Szkół

Krasne
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
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w ilości : 2 )
6.

Połczyno
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 2 )

7.

4 km

0

0

4,5 km

8

8

5,5 km

0

0

6 km

0

0

4,5 km

0

0

5 km

1

2

5,5 km

1

0

6 km

9

10

5 km

1

1

5,5 km

21

21

4,5 km

3

4

5 km

1

1

4,5 km

0

0

5 km

4

4

4,5 km

0

0

5 km

2

2

4,5 km

0

0

5 km

Żarnowo
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 0 )

15.

4

Brzostowo
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 0 )

14.

4

Jedlice
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 2 )

13.

13,5 km

Osetna
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 0 )

12.

4

Przywodzie
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż. w ilości
:0)

11.

3

Świerszczyki
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 0 )

10.

14 km

Mironów
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 0 )

9.

8

Dębiec
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 0)

8.

11

Miedzyń
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 0 )
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16.

Józefin
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 0 )

17.

1

0

4,5 km

0

0

4 km

9

10

3,5 km

3

5

4 km

147

147

27

28

ul. Pyrzycka
(w tym liczba
dzieci poniżej
5 r.ż.
w ilości : 2 )
Razem

16) Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest
szacunkowo mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością.
Wykonawca nie będzie rościł pretensji ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli
wartość zamówienia będzie mniejsza niż szacowana.
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty i podpisania umowy, tj. zapoznał się ze stanem technicznym dróg,
długością tras dowozu, czasem przejazdu.
2. Wymagania Zamawiającego związane z zatrudnianiem na umowę o pracę
Wykonawca lub podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, tj. osób
wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.917 z późn. zm.). Na
Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie
wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób, które wykonują czynności polegające
na kierowaniu pojazdami oraz wykonywaniu opieki podczas przewozu (przy czym
zamawiający zastrzega, że kierowca nie może być jednocześnie opiekunem).
Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy przedsiębiorców osobiście
wykonujących przewozy drogowe, oraz osób współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Wymagania dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę,
uprawnienia kontrolne Zamawiającego oraz sankcje z tytułu braku zatrudniania osób na
umowę o pracę zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr
5 do SIWZ.
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