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TOM II
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów z niepełnosprawnościami z Miasta i Gminy Prabuty, z
miejsca ich zamieszkania do placówek oświatowych, w tym:
1)

Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Prabutach przy ul. Grunwaldzkiej 4, 82550 Prabuty

2)

Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie, ul. Ogrodowa 2, 82-500 Kwidzyn

3)

Niepublicznego Przedszkola Kolorowego w Kwidzynie, ul. Malborska 85, 82-500 Kwidzyn

4)

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach

2. Tygodniowy harmonogram dowozów i odwozów:
Placówka

Dowóz

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w
Prabutach

dowóz i odwóz w każdy dzień nauki

Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie

dowóz i odwóz w każdy dzień nauki

Niepublicznego Przedszkola Kolorowego w Kwidzynie

dowóz i odwóz w każdy dzień nauki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach

tylko odwóz w piątki lub inny dzień
kończący tydzień nauki

3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 3 września 2018 r. do 21 czerwca 2019 r.,
przyjmując organizację roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18
kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603), codziennie, tj. w każdy dzień
zajęć szkolnych oraz dodatkowo dla uczniów Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
w Prabutach 5 dni (13 - 15 lutego 2019 r. i 18 - 19 lutego 2019 r.) w trakcie ferii zimowych
przypadających w okresie od 11 - 24 lutego 2019 r.
4. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia jednym pojazdem, przy następujących założeniach:
1) Do godz. 7:45 należy dowieść uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Kwidzynie i Niepublicznego
Przedszkola Kolorowego w Kwidzynie
2) Do godz. 9:00 należy dowieść uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego
w Prabutach przy ul. Grunwaldzkiej 4
3) Odbiór uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Barcicach po godz. 13:00
4) Kolejność oraz godziny odwozów zostaną określone po ustaleniu planów lekcji w szkołach
5. Uczniowie objęci przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem ich miejsca zamieszkania:
1) Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie i Niepubliczne Przedszkole Kolorowe w Kwidzynie:
Adres zamieszkania ucznia
Gonty 1 (stacja PKP)
Prabuty, ul. Żeromskiego 36/18
Obrzynowo 103, 82-550 Prabuty
ul. Jagiełły 20/20, 82-550 Prabuty
ul. Długa 17/2, 82-550 Prabuty

Liczba uczniów
1
2
1
2
1

Nazwa szkoły
ZSZ
Przedszkole Kolorowe
ZSZ
ZSZ
ZSZ

2) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Prabutach:
Adres zamieszkania ucznia
Sypanica 4/2, 82-550 Prabuty

Liczba uczniów
1
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1
1
1
1
1

Julianowo 8, 82-550 Prabuty
Obrzynowo 72A, 82-550 Prabuty
ul. Wojska Polskiego 17B/2, 82-550 Prabuty
ul. Brzozowa 8, 82-550 Prabuty
ul. Chodkiewicza 20A, 82-550 Prabuty
3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Barcicach:
Adres zamieszkania ucznia
Stary Kamień 5/2, 82-550 Prabuty
Prabuty ul. Wojska Polskiego 22/3a, 82-550 Prabuty
Prabuty ul. Orzeszkowej 8/6, 82-550 Prabuty

Liczba uczniów
1
2
2

6. Zgodnie z miejscem zamieszkania uczniów dzienna liczba kilometrów wynosi:
1) Zespół Szkół Specjalnych w Kwidzynie i Niepubliczne Przedszkole Kolorowe w Kwidzynie:
Prabuty – Gonty – Prabuty - Obrzynowo – Prabuty – Kwidzyn – Prabuty, łącznie 60 km x 2 = 120 km
2) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Prabutach: Prabuty – Sypanica –
Prabuty – Julianowo – Obrzynowo – Prabuty, ul. Chodkiewicza - Prabuty, ul. Brzozowa – Prabuty, ul.
Wojska Polskiego - OREW ul. Grunwaldzka łącznie 31 km x 2 = 62 km.
3) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Barcicach: 60 km – 1 odwóz w piątek lub inny
dzień kończący naukę w tygodniu.
7. Do szkół dowożone są dzieci z niepełnosprawnościami umysłowymi i fizycznymi, w związku z czym
Zamawiający wymaga, aby w czasie dowozu i odwozu Wykonawca zapewnił jednego opiekuna
8. Opiekunem winna być osoba dorosła, sprawna fizycznie, niekarana, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, do której obowiązków będzie należało, w szczególności:

9.

1)

opieka i nadzór podczas przewozu dzieci z miejsc zamieszkania do szkoły

2)

opieka i nadzór podczas przewozu dzieci ze szkoły do miejsc zamieszkania

3)

opieka i nadzór w czasie przejścia z pojazdu samochodowego do szkoły oraz ze szkoły do pojazdu
samochodowego

4)

utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami dowożonych uczniów oraz z osobami
odpowiedzialnymi za organizację dowozów

5)

zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci podczas przewozu

6)

opiekunem nie może być osoba kierująca pojazdem

Pojazd przeznaczony do realizacji zamówienia musi spełniać następujące wymagania:
1) winien posiadać minimum 9 miejsc siedzących (w codziennym dowozie)
2) winien posiadać minimum 14 miejsc siedzących (w odwozie piątkowym lub innym dniu kończącym
tydzień nauki szkolnej)
3) winien być wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla każdego pasażera
4) winien posiadać klimatyzację strefową z nawiewami na każde siedzące miejsce
5) winien być wyposażony w dwa siedziska dla małych dzieci
6) winien posiadać bagażnik umożliwiający transport dwóch wózków inwalidzkich składanych
7) winien umożliwić opiekunowi swobodny dostęp do każdego dziecka w czasie jazdy
8) winien być dopuszczony do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i
właściwie do charakteru przewozów oznakowany

10. W przypadku awarii pojazdu lub innych nieprzewidzianych zdarzeń, Wykonawca zapewni pojazd
zastępczy spełniający wymagania, o których mowa w pkt. 9.
11. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję dni dowozu uczniów, która jest podstawą do
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia.
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12. Ewidencja zostanie potwierdzona przez Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty, Kultury, Sportu i
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub inną osobę wyznaczoną przez Zamawiającego.
13. Wykonawca dowiezie i odwiezie uczniów do miejsca ich zamieszkania, zgodnie z wykazem
zawierającym imię i nazwisko oraz adres, który otrzyma od Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania
umowy.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dowozu innych osób niż wskazane przez Zamawiającego.
15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość przejazdu rodziców lub opiekunów
dowożonych uczniów, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Wykonawcy.
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