OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE” z siedzibą w Łopuszce Małej,
Łopuszka Mała 13, 37-220 Kańczuga,
KRS 0000065901, NIP 795-15-61-960, REGON 650038953
Strona internetowa Zamawiającego: http://wzrastanie.com.pl
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: fundacjawzrastanie@wp.pl
Przedmiot zamówienia:
Dowóz osób niepełnosprawnych do mieszkań treningowych w Lipniku.
Kod CPV: 60130000-8 Nazwa: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
Zamawiający nie dzieli zamówienia na części.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług transportowych polegających na dowozie dorosłych
osób niepełnosprawnych (w tym osób na wózkach) do mieszkań treningowych w Lipniku.
Transport będzie się odbywał na trasach: I: Przeworsk-Lipnik, II: Rakszawa-Łańcut-Lipnik,
III: Łopuszka Wielka-Lipnik oraz IV: Lipnik-Kańczuga-Lipnik.
Na trasach I-III planowane jest ok. 26 wyjazdów miesięcznie (dziennie od jednego do dwóch
wyjazdów), przy czym transport w jednym miesiącu będzie się odbywał na jednej z ww. tras. W okresie
czterech następujących po sobie miesięcy planowana jest realizacja usług transportowych przez
2 miesiące na trasie I oraz po jednym miesiącu na trasach II i III.
Ponadto, na trasie IV planowane są 2 wyjazdy tygodniowo tj. 8 wyjazdów miesięcznie.
Średnio, w miesiącu planowane jest 908 km, obliczone w następujący sposób: 26 wyjazdów x 30 km
(średnia długość trasy I-III) + 8 wyjazdów x 16 km (długość trasy IV) = 908 km.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zorganizowania dodatkowych wyjazdów (wycieczek itp.), dla
których łączna ilość planowanych kilometrów, w całym okresie realizacji zamówienia, wyniesie
ok. 900 km.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
1) Transport osób obejmuje przywiezienie z terenu powiatu przeworskiego i łańcuckiego tj. z domów
lub innych ustalonych miejsc do Domu Formacyjno-Szkoleniowego w Lipniku oraz odwiezienie do
domów lub innych ustalonych miejsc osób niepełnosprawnych. Zamawiający zapewnia w trakcie
transportu opiekuna/opiekunów (max 2 opiekunów) dla dowożonych osób.
2) Liczba dowożonych osób: 12 uczestników projektu (są to osoby dorosłe, z niepełnosprawnościami)
i 2 opiekunów (12+2= 4).
3) Harmonogram dowożenia i odwożenia uczestników wraz z listą adresów miejsc dowozu będzie
ustalany każdorazowo wg potrzeb.
4) Harmonogram może ulegać zmianom w celu optymalizacji świadczonych usług lub gdy wynikać to
będzie z absencji/sytuacji losowych uczestników lub planu pracy z osobami przewożonymi;
5) Transport osób odbywał się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. W soboty, niedziele,
święta oraz w dni wolne od pracy osoby nie będą dowożone. Zamawiający zastrzega sobie jednak
możliwość zorganizowania np. dodatkowego wyjazdu (wycieczki itp.) nie tylko w dniu roboczym,
a także na weekendzie lub w dniu świątecznym (np. uroczystości z okazji 3 Maja, Święta
Niepodległości, itp.). W takim przypadku wykonawca zapewni dowóz uczestników w pozostałe dni.
6) Średnia liczba kilometrów w ramach jednego wyjazdu na trasie I wynosi ok. 30 km, na trasie II –
ok. 40 km, na trasie III – ok. 20 km oraz na trasie IV – ok. 16 km. W szczególnych przypadkach np.
masowych zachorowań lub konieczności zmiany trasy spowodowanej objazdem, ilość kilometrów
może ulec zmianie lub dowóz może zostać odwołany.
7) Na trasach od I do III dowożenie odbywać się będzie w godzinach 14:30-16:30, a odwożenie
w godzinach 7:00-9:00. Transport na trasie IV (w ramach jednego wyjazdu transport w obie strony
tj. z Lipnika do Kańczugi i z powrotem) odbywał się będzie w godzinach 16:00-20:00
8) Godziny dowożenia oraz odwożenia określone w pkt. 7 mogą ulec zmianie z uwagi na
nieprzewidziane okoliczności.
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Dla realizacji wyjazdów zbiorowych, np. na wycieczki i inne imprezy, Przewoźnik zapewni dowóz
uczestników w godzinach innych, niż w pozostałe dni. Zamawiający uzgodni harmonogram takich
wyjazdów z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Osobami, które będą dowożone i odwożone są osoby niepełnosprawne, w tym mogą być również
osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Przewóz osób musi być dokonany środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych ruchowo, spełniającym wymogi w ww. zakresie oraz posiadającym niezbędne
ubezpieczenie i możliwość poruszania się i zawracania po wąskich drogach lokalnych; środek
transportu powinien być wyposażony w klimatyzację samochodową.
Zapewnienie samochodu, paliwa do samochodu, przeglądów samochodu, kierowcy,
ubezpieczenia samochodu, kierowcy i osób przewożonych tym samochodem na czas transportu
należy do obowiązków Przewoźnika usług.
W przypadku niewykonania usługi przez Przewoźnika w uzgodnionym terminie Przewoźnik
zobowiązany jest do naprawienia szkody powstałej skutkiem braku wykonania usługi. W takim
przypadku Przewoźnikowi zostanie potrącona równowartość wyrządzonej szkody z wynagrodzenia
za wykonanie usługi.
W przypadku awarii środka transportu, Przewoźnik zobowiązuje się do podstawienia innego środka
transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy. Czas podstawienia pojazdu
zastępczego nie może być dłuższy niż 120 minut.
Przewoźnik musi dysponować samochodem (samochodami) do przewożenia osób w zakresie
określonym w Zapytaniu ofertowym.
Przez cały okres wykonywania umowy Przewoźnik zobowiązany jest posiadać wszystkie
wymagane prawem zezwolenia na transport osób.
Dodatkowe informacje dla Przewoźnika:
a) w samochodzie musi być miejsce dla opiekunów,
b) cena musi pokryć koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług.
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