
Załącznik nr 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Usługi w zakresie dowożenia i odwożenia uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy 

w Starych Święcicach z terenu Gminy Bulkowo w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r. 

 

I Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest cykliczny (pięć dni roboczych, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych 

od pracy, przerw świątecznych i ferii letnich w ilości 15 dni roboczych oraz innych dni po 

wcześniejszym powiadomieniu przez Zamawiającego) dowóz i odwóz do miejsca zamieszkania, 

uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach z terenu Gminy Bulkowo w 

okresie od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku. 

II Wykaz miejscowości i liczby osób: 

1. Trasa przejazdu: 

Stare Święcice – Główczyn – Nakwasin -  Dzierżanowo – Osiek – Pilichowo – Bulkowo – Słupca 

– Łubki - Sochocino Praga – Stare Święcice. 

Liczba Uczestników do dowozu 13 osób. 

Przewidywana ilość kilometrów do przejechania w trakcie świadczenia usługi w roku 2018 wynosi: 

25000km. 

Obliczenia: 100 km dowozu x max średnio miesięcznie 21 dni w miesiącu x 12 miesięcy = 25200 km 

w roku 2018. 

W dzienny przebieg kilometrów nie wliczane są dojazdu z siedziby Wykonawcy do miejsca 

rozpoczęcia kursu. 

 

III Dodatkowe informacje 

1. Dowóz należy wykonać samochodem przystosowanym do przewozu osób 

niepełnosprawnych: wszystkie siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa. 

2. Trasa poranna – wyjazd odbywać się będzie spod siedziby Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Starych Święcicach o godzinie 7.30. Kierowcy będą zabierali uczestników 

zajęć w wyznaczonych miejscach w poszczególnych miejscowościach. 

3. Trasa popołudniowa – wyjazd spod siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych 

Święcicach o godzinie 14.30. Kierowcy będą zostawiali uczestników zajęć w wyznaczonych 

miejscach w poszczególnych miejscowościach. 

4. Kierowca pojazdu zobowiązany będzie do pomocy podczas wsiadania i wysiadania osób 

niepełnosprawnych. 

5. Stałą opiekę nad osobami przewożonymi sprawować będzie pracownik Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Starych Święcicach, który będzie także odpowiedzialny za dokonanie 

odczytu ilości przejechanych kilometrów. 

6. Wykonawca przedstawi w ofercie iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 km i oszacowanej 

przez Zamawiającego przewidzianej liczby kilometrów w ramach zamówienia. 

7. Zamawiający zastrzega, iż łączny zakres zamówienia może ulec nieznacznej zmianie w 

zależności od zapotrzebowania, a Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego powodu żadne 

roszczenie. 



8. Zamawiający przewiduje rozliczenie miesięczne na podstawie zestawienia przejechanych 

kilometrów, potwierdzonego przez pracownika ŚDS w Starych Święcicach, pełniącego 

funkcję opiekuna w czasie przejazdu. Termin zapłaty faktury wyniesie 14 dni. 

9. Zamawiający ma prawo w każdym momencie do kontroli sposobu realizacji przewozów a 

przede wszystkim do kontroli ich prawidłowości i punktualności, a także do kontroli 

wszystkich dokumentów związanych z wykonaniem umowy, w tym także wymaganych 

przepisami prawa pozwoleń. 

 

IV Dodatkowe przewozy 

 

1. W przypadku dodatkowego przewozu uczestników np. wycieczka, wyjazd integracyjny jedno 

lub kilkudniowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić transport na ten cel. Zamawiający 

zobowiązuje się uprzednio ( w terminie 7 dni ) poinformować Wykonawcę o dodatkowym 

przewozie. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

Data, podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej postępowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


