Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest bezpieczny i punktualny dowóz (przywóz
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5.

6.

7.

8.
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i odwóz) osób niepełnosprawnych z miejsca ich zamieszkania na terenie gminy Tuliszków
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rozalinie, w okresie od dnia 1 września 2020
roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. Łącznie usługa dowozu obejmie swym zakresem trasę 18 360
km.. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w czasie transportu opiekuna dla osób
niepełnosprawnych.
Na dzień przygotowania dokumentacji zamówienie planowany dowóz obejmuje dowóz
8 osób w tym jedna osoba niepełnosprawna ruchowo na wózku inwalidzkim
a) przywóz do ŚDS w Rozalinie o godz. 8.30
b) odwóz z ŚDS w Rozalinie o godz. 16.30
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Harmonogram przywozu i odwozu osób
niepełnosprawnych z miejsca ich zamieszkania do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rozalinie - określa on wstępny zakres przewozów z podaniem tras, terminów oraz ilości
kilometrów do przejechania.
Opiekunowie muszą posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i udzielania pierwszej
pomocy. Zamawiający wyklucza możliwość łączenia funkcji kierowcy i opiekuna.
Obowiązki opiekuna:
a) opiekun zobowiązany jest do noszenia kamizelki odblaskowej,
b) opiekun odpowiada za bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych w czasie przewozu,
c) opiekun odbiera osoby niepełnosprawne od rodziców lub opiekunów prawnych,
pomaga im wsiąść i wysiąść z pojazdu samochodowego,
d) opiekun odprowadza osoby niepełnosprawne z pojazdu samochodowego do ŚDS
i oddaje pod opiekę wychowawcy a po zakończonych zajęciach odbiera osoby
niepełnosprawne od wychowawcy i doprowadza do pojazdu samochodowego,
e) opiekun po zajęciach przekazuje osoby niepełnosprawne rodzicom lub opiekunom
prawnym lub też osobom wskazanym przez rodziców lub opiekunów prawnych,
f) przewożone osoby niepełnosprawne mogą samodzielnie udawać się z pojazdu
samochodowego do domu tylko w przypadku pisemnej dyspozycji rodziców lub
opiekunów prawnych, złożonej opiekunowi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w harmonogramie przewozów
wynikających ze zmian planu organizacji pracy ŚDS oraz zmiany liczby dowożonych osób,
w tym zmiany godzin tras, oraz zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy
zakresu opisanego przedmiotu zamówienia. Liczba kilometrów podana w harmonogramie
służy jedynie obliczeniu ceny oferty i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze
zrealizowanych usług.
Pojazdy służące do przewozu osób niepełnosprawnych musza być w pełni sprawne,
spełniać wymogi bezpieczeństwa, muszą być w pełni oznakowane (zgodnie
z obowiązującymi przepisami), muszą być utrzymane w czystości z zachowaniem estetyki
wewnętrznej i zewnętrznej oraz wyposażone w apteczkę pierwszej pomocy.
Pojazdy, którymi świadczona będzie usługa muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie
OC komunikacyjne oraz ubezpieczenie NNW.
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia wszystkim przewożonym
osobom miejsc siedzących podczas wykonywania przewozu oraz odpowiednich warunków
bezpieczeństwa, higieny, wygody i punktualności dowozów.
W przypadku awarii środka transportu (z jakichkolwiek przyczyn) Wykonawca zapewni
niezwłocznie zastępczy środek transportu spełniający wszystkie wymogi Zamawiającego –
zgodnie z SIWZ, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych.
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HARMONOGRAM
Przywozu i odwozu osób niepełnosprawnych
z miejsca ich zamieszkania
do Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rozalinie
od 01.09.2020r. do 31.12.2021
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PONIEDZIAŁEK
Dowóz do Rozalina na godz. 8.30
Sarbicko (80)- Tuliszków ( Piaskowa 15 - Piaskowa 22 - Śliwowa 4 - Zadworna 59A- Zadworna 52B –
Górna 31- Poznańska 66 ) – Rozalin- 27 km
Odwóz godz. 16.30
Rozalin – Tuliszków ( Poznańska 66 - Górna 31 – Zadworna 52B –Zadworna 59A- Śliwowa 4–
Piaskowa 22 – Piaskowa 15 – Sarbicko 80 ) -27 km

WTOREK
Dowóz do Rozalina na godz. 8.30
Sarbicko (80)- Tuliszków ( Piaskowa 15 - Piaskowa 22 - Śliwowa 4 - Zadworna 59A- Zadworna 52B –
Górna 31- Poznańska 66 ) – Rozalin- 27 km
Odwóz godz. 16.30
Rozalin – Tuliszków ( Poznańska 66 - Górna 31 – Zadworna 52B –Zadworna 59A- Śliwowa 4–
Piaskowa 22 – Piaskowa 15 – Sarbicko 80 ) -27 km

ŚRODA
Dowóz do Rozalina na godz. 8.30
Sarbicko (80)- Tuliszków ( Piaskowa 15 - Piaskowa 22 - Śliwowa 4 - Zadworna 59A- Zadworna 52B –
Górna 31- Poznańska 66 ) – Rozalin- 27 km
Odwóz godz. 16.30
Rozalin – Tuliszków ( Poznańska 66 - Górna 31 – Zadworna 52B –Zadworna 59A- Śliwowa 4–
Piaskowa 22 – Piaskowa 15 – Sarbicko 80 ) -27 km

CZWARTEK
Dowóz do Rozalina na godz. 8.30
Sarbicko (80)- Tuliszków ( Piaskowa 15 - Piaskowa 22 - Śliwowa 4 - Zadworna 59A- Zadworna 52B –
Górna 31- Poznańska 66 ) – Rozalin- 27 km
Odwóz godz. 16.30
Rozalin – Tuliszków ( Poznańska 66 - Górna 31 – Zadworna 52B –Zadworna 59A- Śliwowa 4–
Piaskowa 22 – Piaskowa 15 – Sarbicko 80 ) -27 km

PIĄTEK
Dowóz do Rozalina na godz. 8.30
Sarbicko (80)- Tuliszków ( Piaskowa 15 - Piaskowa 22 - Śliwowa 4 - Zadworna 59A- Zadworna 52B –
Górna 31- Poznańska 66 ) – Rozalin- 27 km
Odwóz godz. 16.30
Rozalin – Tuliszków ( Poznańska 66 - Górna 31 – Zadworna 52B –Zadworna 59A- Śliwowa 4–
Piaskowa 22 – Piaskowa 15 – Sarbicko 80 ) -27 km
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