Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2020 przez okres 9 miesięcy tj. od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż 01.02.2020)
do 31 grudnia 2020 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć dydaktycznych w oparciu
o zakupione bilety miesięczne, zgodnie z wykazem tras. Wykonawca zobowiązany
jest podać cenę biletu miesięcznego dwustronnego (dowóz i odwóz) dla każdej
z miejscowości. Liczba biletów jest prognozowaną i może ulec zmianie. Zmiana
ilości biletów w trakcie roku szkolnego nie będzie stanowić podstawy do wnoszenia
roszczeń przez Wykonawcę co do ilości faktycznie zamówionych przez
Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy. Zmiana liczby dowożonych
uczniów (zakupionych biletów ) nie wymaga aneksu do umowy. Bilety miesięczne
wystawiane będą przez Wykonawcę na podstawie otrzymanych od Dyrektorów szkół
podległych Gminie Koronowo w formie imiennych list uczniów uprawnionych do
dowozu. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia bezpłatnego biletu
miesięcznego do przejazdu opiekunów dzieci wskazanych przez Zamawiającego w
celu zapewnienia opieki dzieci i uczniów podczas przewozu. Ceny biletów
miesięcznych nie ulęgną zmianie przez okres obowiązywania umowy.
b) Usługa świadczona będzie w formie regularnych przewozów pasażerskich na terenie
gminy Koronowo, według rozkładów jazdy, zgodnie z zasadami i obowiązkami
wynikającymi z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym
transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn.zm.).
c) Zamawiający zapewni opiekę podczas przewozu dzieci do szkół na terenie Gminy
Koronowo.
Usługa opisana w pkt. a) świadczona będzie wyłącznie w trakcie trwania roku szkolnego,
z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych. Szczegółowe terminy rozpoczęcia oraz
zakończenia dowozu uczniów do szkół określi Zamawiający w porozumieniu z wybranym
Wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności tras ich przebiegu (dot.
szczególnie ewentualnych zmian od 1 września 2020) i godzin przywozów, które zostaną
ustalone po opracowaniu planów lekcji oraz liczby osób przewożonych po uwzględnieniu
rekrutacji do szkół, przedszkoli. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odpracowania
dni nauki szkolnej w soboty. Wykonawca zostanie powiadomiony o wystąpieniu soboty
pracującej nie później niż 5 dni przed daną sobotą.
3. Dzieci powinny być dowożone do każdej placówki, tj. szkoły podstawowej.
4. Zamawiający informuje, iż dowóz dzieci będzie odbywał się zgodnie z rozkładem jazdy
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i może stanowić
ulegać modyfikacjom na złożony pisemnie wniosek przez Zamawiającego.
5. Zamawiający informuję, iż wskazana w rozkładach jazdy liczba dzieci wsiadających
oraz wysiadających jest informacją orientacyjną, a Wykonawca zobowiązany będzie do
zapewnienia pojazdu do faktycznych potrzeb.
Załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia stanowią Rozkład jazdy wraz z
szczegółowym wykazem cen.
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