Załącznik nr 3.2 do SIWZ Nr MGZO.271.2.2017.ADVII

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – dla części nr 2 zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych polegających na dowozie osób
– obsługa zajęć wyjazdowych organizowanych w ramach projektu pn.:
1) Z przedszkolem na Ty – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w
Mieście i Gminie Sztum – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3.Edukacja Działanie:
3.1. Edukacja przedszkolna. Nr umowy o dofinansowanie: RPPM.03.01.00-22-0131/16-00.
2. Zamówienie obejmuje przewóz osób na zajęcia wyjazdowe do instytucji nauki.
3. Zamawiający zapewnia opiekę nad uczestnikami podczas dowozu i zajęć wyjazdowych.
4. Wykonawca uwzględnia podczas dowozu taką ilość autobusów, która zapewni jednoczesne
dowiezienie/odwiezienie wszystkich uczestników i nauczycieli (opiekunów) do/z miejsca
realizacji zajęć wyjazdowych.
5. Liczba zajęć wyjazdowych oraz ilość uczestników zajęć i nauczycieli (opiekunów) zostały
określone w Harmonogramie zajęć wyjazdowych stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany Harmonogramu zajęć wyjazdowych, o których
mowa w pkt 5. Zmiany mogą dotyczyć m.in. liczby wyjazdów, terminów wyjazdów, miejsc
wyjazdów oraz liczby uczestników/nauczycieli (opiekunów).
7. W przypadku zmiany liczby uczestników/nauczycieli(opiekunów) poszczególnych zajęć
wyjazdowych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić środek transportu – autobusów o liczbie
miejsc siedzących nie mniejszej niż liczba osób uprawnionych do dowozu na poszczególne
zajęcia wyjazdowe.
8. Zmiana Harmonogramu zajęć, o których mowa w pkt 5 następuje poprzez poinformowanie
Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną i nie stanowią
zmiany treści umowy.
9. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do 30 września 2017
roku, w oparciu o Harmonogram zajęć wyjazdowych, o którym mowa w pkt 5.
10. Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie zleceń jednostkowych.
11. Zamawiający przekaże Wykonawcy zlecenie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, w
terminie co najmniej 7 dni przed terminem realizacji dowozu na zajęcia wyjazdowe.
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić fakt jego otrzymania.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze zleconej usługi. Informacje o rezygnacji
Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemnie, faksem bądź drogą elektroniczną, w terminie co
najmniej 24 godziny przed planowanym rozpoczęciem dowozu na zajęcia wyjazdowe.
13. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania przewozów osób na podstawie
licencji na krajowy transport drogowy osób.
14. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) realizacji przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności zgodnie z
Harmonogramem zajęć wyjazdowych oraz zleceniami jednostkowymi, o których mowa w
pkt 5 i 10;
2) zagwarantowania uczestnikom i nauczycielom (opiekunom) podczas dowozu na zajęcia
wyjazdowe warunków bezpieczeństwa i higieny oraz takich wygód, jakie ze względu na
rodzaj transportu uważa się za niezbędne, a w szczególności poprzez zapewnienie

wszystkim przewożonym uczestnikom i nauczycielom (opiekunom) miejsc siedzących oraz
przestrzeganie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 128 z późniejszymi zmianami),
3) realizacji przedmiotu umowy przy wykorzystaniu autobusów spełniających wymagania
techniczne określone przepisami prawa, posiadającego aktualne badania techniczne oraz
aktualne ubezpieczenia komunikacyjne OC i od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
(NNW).
4) Wykonawca jest zobowiązany do dbałości o stan techniczny autobusów, utrzymania ich
czystości i estetyki;
5) dokonywania bieżących napraw, konserwacji wszelkich badań technicznych, które
uzależniają dopuszczenie pojazdów do ruchu oraz dostarczania na żądanie Zamawiającego
kserokopii aktualnych dokumentów potwierdzających wykonanie badań,
6) dysponowania podczas wykonywania przedmiotu umowy kierowcami, którzy spełniają
wymagania określone w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie
drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1907 z późniejszymi zmianami), a także
posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu autobusów oraz
dostarczania na żądanie Zamawiającego kserokopii aktualnych dokumentów
potwierdzających spełnianie tych wymagań,
7) natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o braku możliwości realizacji usługi
przez Wykonawcę,
8) telefonicznego informowania Zamawiającego, o każdym opóźnieniu powyżej 15 minut w
podstawieniu autobusów w miejscu i czasie określonym w zleceniu jednostkowym, o
którym mowa w pkt 10,
9) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o awarii autobusu w trakcie dowozu i
zapewnienia w jak najkrótszym czasie autobusu zastępczego, który musi spełniać warunki
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 128 z późniejszymi zmianami),
10) dysponowania aktualnymi umowami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy oraz przedłożenia
kserokopii umów ubezpieczenia na żądanie Zamawiającego,
11) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim przy
wykonywaniu usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy,
12) pokrywania wszelkich kosztów ubezpieczenia autobusów i osób od ewentualnych
następstw nieszczęśliwych wypadków mogących nastąpić w trakcie realizacji przedmiotu
umowy.
15. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu,
w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana
działalnością Wykonawcy.
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wyniknąć z
ruchu pojazdów oraz działania lub zaniechania działania personelu w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli Wykonawcy pod względem prawidłowości
wykonania przedmiotu umowy oraz prawo do kontroli autobusów i kierowcy przed
rozpoczęciem dowozu na zajęcia wyjazdowe.
18. Obowiązki określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany
jest realizować w ramach każdego dowozu na zajęcia wyjazdowe objęte niniejszą umową.

19. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania całości kwoty
określonej w umowie w całym okresie jej obowiązywania z powodu braku zleceń
jednostkowych, o których mowa w pkt 10.

