
 

Załącznik nr 3         

 

Obieg na dowozy dzieci niepełnosprawnych                                                                                                                                        

 

„Dowóz do szkół uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pokój  

z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu w roku szkolnym 2015/2016”. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi przewozu uczniów niepełnosprawnych 

dostosowanym do tego celu środkiem transportu. W przypadku odbioru uczniów ze 

wskazanych miejsc, kolejność miejscowości podana przez Zamawiającego jest przykładowa 

i może być zmieniona przez Wykonawcę w ofercie z uwzględnieniem najkrótszej z tras. Przy 

planowaniu trasy należy bezwzględnie wziąć pod uwagę, że uczniowie dowożeni do 

Namysłowa i Kup rozpoczynają zajęcia o godz.8.00, dla ucznia dowożonego do Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Pokoju godziny dowozów zostaną ustalone do 31.08.2015 r.  

 

Wykaz miejsc zamieszkania uczniów niepełnosprawnych wraz z miejscem dowozu 

l.p. liczba uczniów 

miejsce odbioru ucznia 

 ( miejsce zamieszkania) 
szkoła/placówka oświatowa 

1. 2 Pokój  Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie –           

1 uczeń 
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddz. 

Integracyjnym w Namysłowie – 1 uczeń 

2. 1 Domaradzka Kuźnia Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie  

3. 1 Lubnów Niepubliczny Zespół Szkół w Kup  

4.  2 Paryż Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie 

6. 1 Świercowskie Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie 

7. 1 Kozuby Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie 

8. 2 Zieleniec Zespół Szkolno-Przedszkolnych w Pokoju – 

Publiczna Szkoła Podstawowa – 1 uczeń 

/uczeń dowożony wraz z opiekunem/ 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie –  

1 uczeń 

9. 1 Kopalina Zespół Szkół Specjalnych w Namysłowie 

  

razem: 11 

  

 

Dowozy uczniów z terenu Gminy Pokój obejmują trasę ze wskazanych miejsc w tabeli do 

szkoły i z powrotem, z zapewnieniem im właściwej opieki w czasie dowozów w okresie 

obowiązywania umowy. Dopuszcza się możliwość sprawowania opieki przez kierowcę pojazdu.  

Wykonawca winien ustalić godzinowy rozkład przejazdu tak, aby uczniowie zostali 

dowiezieni do placówek oświatowych na czas,  bez nadmiernego oczekiwania na rozpoczęcie zajęć. 

Odbiór uczniów winien także nastąpić z uwzględnieniem godzin zakończenia zajęć przez uczniów, 

bez zbędnego oczekiwania na powrót do domu.  

Okres obowiązywania umowy obejmuje rok szkolny 2015/2016 i rozpoczyna się 1 września 

2015 r., a kończy 24 czerwca 2016 r. z wyłączeniem dni wolnych od zajęć. Dowóz ucznia 

niepełnosprawnego do placówki nieferyjnej, przy Zespole Niepublicznych Szkół w Kup, w okresie 

dni wolnych od zajęć szkolnych, odbywać się może również w dni pracy tych placówek, z 

wyłączeniem wakacji. Uczniowie winni być dowiezieni do szkół na godz. 8.00, powrót uczniów 



określony zostanie w harmonogramie przewozów sporządzonym wg planu zajęć szkolnych. W 

trakcie realizacji usługi oraz w przypadku indywidualnych zmian godzin zajęć szkolnych 

Wykonawca zobowiązany będzie kontaktować się z dyrektorami odpowiednich szkół. Trasa 

przewozu obejmuje średnio około 300 km dziennie. Zamawiający zastrzega sobie zmianę liczby 

dowożonych  uczniów. 

 

Wykonawca zobowiązany jest: 

1) zapewnić transport uczniów niepełnosprawnych przystosowanymi do tego celu środkiem 

transportu, 

2) zapewnić każdorazowo opiekę przewożonym uczniom tzn. pomoc w przemieszczaniu oraz 

pomoc pielęgnacyjną ze strony przygotowanego  do tych zadań opiekuna, 

3) dostosować wykonanie usługi do zajęć lekcyjnych dla każdego ucznia po uzgodnieniu z 

rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz dyrektorami szkół. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


