
Załącznik nr 7 do SIWZ. 
  

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) na dowożenie niepełnosprawnych uczniów 

Społecznej Szkoły Podstawowej „Zakątek” przy ul. Winogrady 144 w Poznaniu do szkoły oraz odwożenie 

po skończonych zajęciach szkolnych do domu wraz z zapewnieniem opieki uczniom w trakcie transportu 

 
1. Zgodnie z opracowaniem przez zamawiającego szacunkiem wyjściowym dzienna liczba uczniów do 

przewozu (rozumianego jako przywóz na trasie dom ucznia - szkoła i następnie odwóz na trasie 

szkoła - dom ucznia) wyniesie około 15 osób, a łączna dzienna ilość kilometrów (w obie strony) 

wyniesie ok. 200 km, dni dowozu będzie 185 i te dane należy uwzględnić przy opracowaniu ceny 

usługi. Łączna ilość kilometrów wyniesie (przybliżone zapotrzebowanie) 37 000 km (185 dni x 200 

km) przez okres wykonywania usługi. 

 

Dzieci rozpoczynają zajęcia o 7.50 i kończą o 13.30 lub zaczynają o 13:30 i są odbierane około godz. 

15.00, 16:00 – 16:30 w zależności od planu zajęć. 

Trzech uczniów dowożonych jest na  wózku. 

 

Szkoła jest ponad rejonową placówką i uczęszczają do niej uczniowie z terenu całego miasta 

Poznania. Uczniowie będą dowożeni z domu do szkoły i odwożenie ze szkoły do domu według 

obowiązującego planu lekcji. 

Pojazdy służące do przewozów muszą posiadać aktualne badania techniczne. Na każdy dzień 

tygodnia zostanie określona trasa, która w trakcie realizacji usługi może być modyfikowana w 

zależności od potrzeb Zamawiającego lub na wniosek Wykonawcy usługi. W trakcie trwania ferii, 

świąt lub innych dni wyznaczonych przez Zamawiającego jako wolne od zajęć przewozy nie będą 

odbywały się. W razie zaistnienia konieczności dowozu dzieci w dni dodatkowe lub na innych 

dodatkowych trasach Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienie transportu w przypadku wyjazdów na 

zajęcia pozalekcyjne lub terenowe – w razie zaistnienia konieczności dowozu w dni dodatkowe lub 

na innych dodatkowych trasach Wykonawca zobowiązuje się do ich realizacji w ramach zawartej 

umowy – do dwóch razy w tygodniu trasa łącznie ok. 40 km.  

 

W przypadku awarii mikrobusu lub braku zdolności do świadczenia usług przez wskazanego w 

ofercie kierowcę lub opiekuna, Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić 

zastępstwo tych osób lub podstawić mikrobus zastępczy, zgodnie z wymogami Zamawiającego. 

Z powodów organizacyjno - ekonomicznych (realność wykonania usługi w określonych godzinach 

przy minimalizacji niezbędnych kosztów) zamawiający zakłada dowożenie uczniów mikrobusami o 

łącznej liczbie miejsc siedzących nie większej niż 9, z uwzględnieniem faktu, że wraz z uczniami w 

każdym mikrobusie będzie zawsze 1 opiekun oraz kierowca. 

 

Pojazdy (co najmniej jeden) muszą posiadać miejsce do przewożenia wózka inwalidzkiego - 

samochód z homologacją do przewozu wózka inwalidzkiego, który jest wyposażony w windę / 

platformę do transportu (załadunku i wyładunku) wózka inwalidzkiego. 

 



Opiekunów zatrudni (zapewni) Wykonawca. Opiekunowie muszą mieć zapewnione miejsce przy 

dzieciach, którymi się opiekują. Jeżeli dzieci nie ma w pojeździe opiekun może siedzieć obok 

kierowcy. Jeden opiekun przypada na siedmiu uczniów. Opiekunami muszą być osoby posiadające 

przeszkolenie z zakresu BHP, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz posiadające kurs z zakresu 

opiekuna dzieci niepełnosprawnych podczas przewozu. Dzienna ilość pracy dwóch opiekunów 

wynosi 10h. Opiekun ma obowiązek przy przywiezieniu dziecka do szkoły zaprowadzić dziecko do 

holu szkoły i oddać w ręce opiekuna lub nauczyciela świetlicy, przy odwożeniu zaś odebrać dzieci 

od nauczyciela świetlicy. Zmawiający przewiduje, że do obsługi przewozu dzieci niezbędnych 

będzie minimum 2 opiekunów i taką właśnie ilość opiekunów należy przyjąć do wyceny 

przedmiotowej usługi. Łączna ilość godzin pracy opiekunów wyniesie (przybliżone 

zapotrzebowanie) 1 850 godzin (185 dni x 10 h) przez okres wykonywania usługi. 

Wykonawca nie jest zobowiązany do zapewnienie opiekunów w przypadku wyjazdów na zajęcia 

pozalekcyjne lub terenowe. 

 

2. Ze względu na stan psychofizyczny (niepełnosprawność intelektualna z współzaburzeniami) 

uczniowie nie powinni przebywać zbyt długo w przewożącym je pojeździe (np. w sytuacji 

„kompletowania” grupy do przewozu). Jako górną nieprzekraczalną granicę czasu przebywania 

dziecka w pojeździe należy przyjąć  60 min. podczas przywozu z domu do szkoły i 60 min. podczas 

przywozu ze szkoły do domu. Powyższe nie dotyczy sytuacji dowozu na zajęcia szkolne do miejsc 

innych niż siedziba Szkoły. Plan przewozów powinien być tak skonstruowany, by zawierał jak 

najmniej przewozów „pustych". 

 

3. PODSTAWOWE OBOWIĄZKI OPIEKUNA 

Do obowiązków opiekuna w szczególności należy: 

a) zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas przewozu oraz transportu z samochodu 

pod opiekę rodzica lub osoby dyżurującej w szatni szkolnej; 

b) przestrzeganie zasad BHP; 

c) kontrolowanie zachowania dzieci, obserwacja stanu zdrowia, poinformowanie o 

spostrzeżeniach rodzica lub nauczyciela opiekującego się dzieckiem w placówce; 

d) udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej; 

e) składanie i rozkładanie wózka inwalidzkiego; 

f) pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu dziecka z największą starannością przy 

niepełnosprawności dziecka; 

g) przyprowadzanie dziecka do przedsionka szkolnego i przekazanie osobie dyżurującej, 

odebranie dziecka z przedsionka szkoły; 

h) dbałość o higienę dziecka; 

i) przekazanie ewentualnych informacji z placówki do domu rodzinnego dziecka i 

odwrotnie. 

 

4. Dodatkowe wymogi zawarte w cenie 

Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z naprawami oraz zabrudzeń (np. siedzisk, pasów). 

Wykonawca zapewnia stały kontakt telefoniczny między pojazdem a Zamawiającym; 



Przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczy listę kierowców, opiekunów i innych osób, 

które będę brały udział w realizacji zamówienia – wskazanych wcześniej w ofercie. Jeżeli 

Wykonawca będzie chciał zmienić wskazane w ofercie osoby na inne musi wykazać, że osoby te 

spełniają warunki udziału w przetargu – określone w SIWZ.  

Pracownicy Wykonawcy nie mogą palić papierosów w czasie przewozu uczniów oraz podczas 

oczekiwania na osoby przewożone. 

Wykonawca wyposaży opiekunów i kierowców w identyfikatory zawierające imię i nazwisko, 

stanowisko (opiekun, kierowca). 

Zamawiający przed podpisaniem umowy oraz na każdym etapie jej wykonywania,  zastrzega sobie 

prawo żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających, że: 

- osoby wskazane w ofercie mające pełnić funkcje opiekunów podczas realizacji przedmiotu 

zamówienia posiadają ukończone kursy w zakresie BHP, pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz 

posiadające kurs z zakresu opiekuna dzieci niepełnosprawnych podczas przewozu. 

- dowody rejestracyjne samochodów wskazanych w ofercie wraz z dokumentami 

ubezpieczeniowymi (OC i NNW), 

- dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień przez osoby wskazane w ofercie mające 

pełnić funkcje kierowcy podczas realizacji usługi. 

 

5. Wykonawca zapewnia stały kontakt telefoniczny między pojazdem a Zamawiającym. 

Dla pojazdów wskazanych w ofercie przestawi umowę/y o świadczenie usług lokacyjnych (GPS), 

potwierdzających, że pojazdy wskazane w ofercie wyposażone są w system lokalizacyjny - 

monitorowania GPS. 

 

Dla pojazdów wskazanych w ofercie arkusze techniczne pojazdów zawierające informację,                                   

że pojazd spełnia normę emisji spalin EURO V lub EURO VI. Jeśli pojazdy nie posiadają 

oznakowania EURO V, ale zostały zmodyfikowane osiągając ten sam standard, należy przedłożyć 

karty techniczne pojazdów, w których określono normy emisji. 


