Załącznik nr 2-przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie dowozu i odwozu 2 uczniów
niepełnosprawnych z Łazisk Górnych uczęszczających do Zespołu szkół nr
8 Specjalnych w Tychach, ul. Edukacji 21 wraz z opieką nad nimi w czasie
tych przewozów do szkoły i z powrotem.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości dowożonych dzieci
do 2 w przypadkach zgłoszenia przez rodziców/opiekunów prawnych
kolejnych dzieci do dowozu. Zamawiający zwiększając ilość dzieci objętych
dowozem, przekaże stosowną informację Wykonawcy usługi. Zmiana ilości
uczniów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy do
wnoszenia roszczeń przez „Wykonawcę”, co do ilości kolejnych
zgłoszonych uczniów do dowozu.
Trasa
Uczniowie niepełnosprawni będą wsiadać i wysiadać z pojazdu przy ulicy
Wiejskiej 11 w Łaziskach Górnych, przystanek przy Szkole Podstawowej nr
6 w Łaziskach Średnich, ul. Wyrska 4, przy Zespole Szkół nr 8 Specjalnych
w Tychach, ul. Edukacji 21.
Ilość km do przejechania w jedną stronę około 25 czyli w ciągu dnia około
50 km. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie dostarczenie środka
transportu do początku trasy i transport po zakończeniu trasy przy
założeniu, że punktem początkowym i końcowym trasy jest przystanek, z
którego zostanie zabrany/odwieziony pierwszy uczeń. Koszty dojazdu do
pierwszego przystanku z bazy „Wykonawcy” oraz koszty powrotu pojazdu
z ostatniego przystanku do bazy „Wykonawcy” nie są opłacane.
Termin
Przewóz będzie odbywał się w dni robocze wynikające z zajęć szkolnych tj.
od 18 stycznia 2021 roku do 25 czerwca 2021 roku.
Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
W przypadku dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych np. takich jak dni egzaminów, rekolekcji dowóz będzie
organizowany na życzenie rodziców. W tej sytuacji rodzic będzie
zobowiązany poinformować telefonicznie o zapewnieniu dowozu
Zamawiającego oraz Wykonawcę dowozu, na podstawie porozumienia
zawartego z Zamawiającym .
W przypadku zmiany organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć lekcyjnych
Wykonawca zapewni odwóz ucznia we wcześniejszych godzinach
ustalonych z rodzicem dziecka niepełnosprawnego lub bezpośrednio z
dyrekcją szkoły.
Ograniczenia funkcjonowania szkoły
W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły polegającego na
zawieszeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w
związku z pandemią, epidemią, klęską żywiołową dowóz nie będzie
realizowany np. w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych, dyrektor szkoły może ustalić inne dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć
przypadających w te dni w wyznaczone soboty. W tym przypadku
„Wykonawca” zapewnia dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły, a
rodzic będzie zobowiązany z co najmniej 1 tygodniowym wyprzedzeniem,
poinformować telefonicznie o zapewnieniu takiego dowozu Zamawiającego
oraz Wykonawcę.
Obowiązki rodziców
Dowóz nie będzie realizowany w czasie absencji wszystkich uczniów
niepełnosprawnych, spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną.
Rodzice są zobowiązani poinformować „Wykonawcę” o odwołaniu
przewozu w przypadku choroby dzieci lub z innej ważnej przyczyny do
godziny 6.00 danego dnia, na podstawie porozumienia zawartego z
Zamawiającym .
W przypadku odwołania przewozu dla wszystkich uczniów
niepełnosprawnych zgodnie z pkt 12 Wykonawca nie będzie naliczał
kosztów przewozu.
Liczba dni
Szacunkowa liczba dni dowozu uczniów niepełnosprawnych wynosi: od 18
stycznia do 25 czerwca 2021r.–115 dni 6 i może ulec zmianie, gdy
uczniowie niepełnosprawni np. będą realizowali nauczanie zdalnie od 18
stycznia 2021r. w przypadku zawieszenia zajęć lekcyjnych
spowodowanych przedłużającą się pandemią COVID-19 lub epidemią,
wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej itp.
Obowiązki wykonawcy
Wykonawca zapewnia pojazd z kierowcą oraz opiekę nad uczniami
niepełnosprawnymi w czasie dowozu i odwozu ze szkoły.
Wykonawca oświadcza, że usługa będzie realizowana zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020r. poz. 374 ze zm.).
„Wykonawca” oświadcza, że opiekunem jest osoba:
pełnoletnia, sprawna fizycznie, nie karana, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, posiadająca przeszkolenie w zakresie udzielania
pierwszej pomocy, nie widniejąca w Rejestrze Sprawców Przestępstw na
Tle Seksualnym.
Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem.
Czynności wykonywane w trakcie realizacji zamówienia określone przez
„Zamawiającego” polegające w szczególności na: kierowaniu pojazdem i
opiece nad uczniami niepełnosprawnymi będą realizowane przez osoby
zatrudnione przez „Wykonawcę” na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
Do zadań opiekuna należy:

zapewnienie bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniów
niepełnosprawnych z pojazdu oraz w pojeździe,
obowiązkowy nadzór i opieka podczas doprowadzenia uczniów
niepełnosprawnych z pojazdu do szkoły, przekazanie opieki nad nimi
wychowawcy w szkole,
obowiązkowe odbieranie uczniów niepełnosprawnych spod opieki
wychowawcy/ świetlicy itp. i doprowadzenie ich do pojazdu,
przekazywanie rodzicom informacji ze szkoły,
zwracanie w sposób kulturalny uwagi na zachowanie się uczniów
niepełnosprawnych podczas przewozu,
udzielanie pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu w szkole oraz przy
wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu w sytuacjach, gdy uczeń/uczniowie
niepełnosprawny/i wymaga/ją takiej pomocy.
Szczegółowe warunki realizacji usługi są określone w projekcie umowy.
W ofercie należy podać cenę za jeden dzień przewozu uczniów
niepełnosprawnych do szkoły wraz z opieką nad nimi. (1 dowóz, 1 odwóz).

