
 

Rozwój i Edukacja II 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Zorganizowanie ok. 136 przejazdów dla grupy liczącej do 10 osób plus opiekun (ok. 8 

przejazdów miesięcznie) 

2) Odbiór uczestników z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu ul. Piastowska 35, 

46-380 Dobrodzień.  

3) Rozwiezienie uczniów do miejscowości zgodnie z trasą. 

4) Sugerowany przebieg trasy: 

Dobrodzień – Klekotna – Szemrowice – Poczołków – Zębowice – Radawie – Ozimek – 

Błachów – Pludry – Dzielna – Dobrodzień. 

5) Całkowita długość trasy wynosi ok. 107 km. 

6) Podczas realizacji zamówienia przewidziano ok. 20 pełnych przewozów tj. cała trasa dla 

pełnej liczby uczniów. 

7) Większość wyjazdów odbywać się będzie na odcinku trasy o długości 50 – 60 km dla 

mniejszej liczby uczniów. 

8) Minimalna trasa dowozu wynosi ok 20 km. 

9) Limit kilometrów ok. 8000 km 

10) Rozliczenie transportów odbywać się będzie miesięcznie na podstawie faktury VAT. Wartość 

faktury VAT będzie odzwierciedleniem faktycznie wykonanych przewozów. 

11) Przejazd każdorazowo będzie odbywać się na podstawie listy imiennej. 

12) Rozpoczęcie wyjazdów po godzinie 15. 

2. Termin realizacji zamówienia: 

Realizacje zamówienia przewiduje się w okresie do 30.04.2019 r. z wyłączeniem okresów 

przerwy w nauce szkolnej.  

Szczegółowe terminy wyjazdów zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą po ustaleniu 

harmonogramu zajęć. 

3. Wymagania odnośnie transportu uczestników: 

Wykonawca zapewnia  

1) Zorganizowanie transportu uczestników oraz opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 

2022), 

2) Dowożeni uczniowie oraz opiekun muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w pojeździe. 

3) Pomoc w zajęciu miejsca w pojeździe i opuszczeniu pojazdu w przypadku trudności 

z poruszaniem się osoby niepełnosprawnej 

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia stanu technicznego pojazdów każdorazowo 

przed wyruszeniem w trasę. 

 


