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Nr części

Zestawienie i ogólna charakterystyka poszczególnych części zamówienia

1.
2.

3.

Długość trasy
[km]

Numer trasy oraz nazwa trasy

Nr 1 – SP Odrowąż – Żary - SP
Odrowąż – Beskid - SP Odrowąż
Nr 2 – Podszkle Studzionki –
Podszkle Możdżeń – SP Podszkle
Nr 3A – Dowóz uczniów
niepełnosprawnych Podszkle –
Piekielnik – Załuczne - OdrowążPieniążkowice - Cz. Dunajec Ratułów – SPSK CzerwienneBachledówka

Dowóz + odwóz

Maksymalna ilość
osób
przewidywanych
do jednoczesnego
przewozu
(pasażerów)
*

45*
39**

18

34

14

----

18

Dowóz i odwóz uczniów z
niepełnosprawnością uzależniony jest od
stanu ich zdrowia, w związku z tym
konieczne jest aby przewoźnik wykazywał
potrzebną w tym celu dyspozycyjność

110

**

16

4.

Nr 3B 1) – Dzieci niepełnosprawne
Czerwienne - Ratułów – Stare Bystre
– Wróblówka – Dział – SOSW Nowy
Targ

Uwagi

130

(Wymagany pojazd
do przewozu 16
osób w tym 1 osoby
na wózku
inwalidzkim
rozłożonym)

- przewóz w okresie letnim przez 5m-cy
- przewóz w okresie zimy przez 5m-cy

Dowóz i odwóz uczniów z
niepełnosprawnością uzależniony jest od
stanu ich zdrowia, w związku z tym
konieczne jest aby przewoźnik wykazywał
potrzebną w tym celu dyspozycyjność

– Do obsługi trasy 3B i 3C wymagany pojazd wyposażony dodatkowo w urządzenie umożliwiające
wprowadzanie wózków inwalidzkich do pojazdu oraz mocowania dla wózków wewnątrz pojazdu na czas trwania
przewozów. Wymiary wszystkich wózków: szer. 70cm dł.120cm.
1)

Dodatkowe informacje:






W przypadku wystąpienia silnych opadów śniegu i mocnego oblodzenia dróg, Przewoźnik,
zobowiązany jest do zamontowania łańcuchów przeciwpoślizgowych na kołach pojazdów.
W okresie zimowym wymaga się by pojazdy były bezwzględnie wyposażone w ogrzewanie
wewnętrzne dla pasażerów.
Przewoźnik zobowiązany jest do oznaczenia autobusów na czas przewozu uczniów
odpowiednim oznakowaniem.
Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków
bezpieczeństwa i higieny oraz niezbędnych wygód.
Przewidywana ilość dni roboczych w roku szkolnym wynosi:
182 dni – dla wszystkich









Dowóz i odwóz uczniów z niepełnosprawnością na trasach nr 3A i 3Buzależniony będzie od
stanu ich zdrowia w związku z tym konieczne jest aby przewoźnik wykazywał potrzebna w
tym celu dyspozycyjność.
Termin zakończenia realizacji zadania to 30.06.2023
Przy wszystkich trasach, godziny powrotu jak również inne szczegóły, należy uzgodnić
z Dyrektorami poszczególnych szkół, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (numery
telefonów podane zostały na schematach dla każdej trasy).
W przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić
podstawienie pojazdu zastępczego (o parametrach nie gorszych) na czas usunięcia tej awarii.
Czas ewentualnego podstawienia pojazdu zastępczego ma być zgodny z czasem podanym
przez wykonawcę w ofercie przetargowej.
Przewoźnik zobowiązany jest we własnym zakresie do posiadania wszelkich aktualnych badań
technicznych, składek obowiązkowego ubezpieczenia dla pojazdów przewidzianych do
realizacji niniejszego zamówienia a także koncesji, licencji, zezwoleń itp. związanych ze
świadczeniem usługi polegającej na świadczeniu usługi przewozu/transportu osób.
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Wszyscy kierowcy pojazdów, muszą posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia
i kwalifikacje a także posiadać odpowiednie umiejętności i doświadczenie zapewniające
bezpieczeństwo pasażerów.
Przewoźnicy obsługujący wszystkie trasy mają obowiązek zapewnić opiekunów.
Przy zawieraniu umów na dowozy, przewoźnicy zobowiązali są do dostarczenia danych
dotyczących opiekunów (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz numerów
kontaktowych z nimi. Zamawiający wymaga by opiekunami były osoby pełnoletnie.

Obowiązki opiekunów
Do obowiązków opiekuna należy:
1. dopilnowanie, aby uczniowie w trakcie jazdy zajmowali miejsca siedzące w pojeździe
i zachowywali się w sposób niezagrażający ich bezpieczeństwu i zdrowiu,
2. nie wypuszczanie uczniów z pojazdu przed dojazdem do szkoły,
3. odprowadzanie uczniów z pojazdu do szkoły i przekazanie ich osobom pełniącym dyżur
w danej szkole,
4. decydowanie o wpuszczeniu i wypuszczeniu uczniów w miejscach uprzednio do tego
wyznaczonych.
5. sprawdzenie po zatrzymaniu się pojazdu na przystanku czy uczniowie mogą bezpiecznie
opuścić pojazd oraz bezpieczne przeprowadzenie ich na drugą stronę ulicy – jeżeli występuje
taka konieczność,
6. zgłaszanie dyrekcji szkoły wszelkich uwag dotyczących niewłaściwego zachowania uczniów
przewożonych w pojeździe, w tym samowolnego oddalenia się podopiecznych,
7. opieka nad przewożonymi uczniami w przypadku awarii autobusu, zapewnienie im
opieki/bezpieczeństwa do czasu przybycia pojazdu zastępczego,
8. podejmowanie szybkich i właściwych decyzji wspólnie z kierowcą co do dalszego
postępowania w razie awarii, wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności,
9. ponoszenie odpowiedzialności za uczniów dowożonych od chwili wejścia do pojazdu do
momentu wejścia do drzwi szkoły oraz od chwili wejścia do pojazdu, po opuszczeniu drzwi
szkoły, do momentu opuszczenia pojazdu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
10. Udzielanie pierwszej pomocy w razie wystąpienia takiej konieczności.
11. Do obowiązków opiekuna na trasie 3E należy :
 Podawanie leków podczas ataków,
 zmiana pozycji ułożenia podczas transportu,
 czynności pielęgnacyjne w razie potrzeby

Dodatkowe informacje w związku z epidemią spowodowaną SARS-CoV-2 :
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wynikającym z rozprzestrzeniania się
Koronawirusa SARS-CoV-2, ogłoszeniem przez WHO stanu zagrożenia zdrowia publicznego
o znaczeniu międzynarodowym oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, a także w celu
przeciwdziałania COVID-19, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wymaga się by Wykonawca realizujący
zamówienie zwracał szczególną uwagę na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
uczniów podczas ich przewozu tzn. wymaga się by Wykonawca przeprowadzał staranną dezynfekcję
pojazdu, każdorazowo przed i po każdym wykonywanym kursie.
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