
 

 

Opis przedmiotu zamówienia  

zgodnie z art. 99-102 uPzp, uwzględniając zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r., poz. 1062) 

  

1. Czas realizacji umowy: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, nie wcześniej niż od 1 

stycznia  2023r.  

2. Przewidywany do wykonania łączny zakres pracy przewozowej w okresie trwania umowy 

określa się liczbą 41 043 kilometrów efektywnych przebiegów w granicach Bydgoszczy. 

Liczba efektywnie przejechanych kilometrów (w granicach miasta) to suma dojazdu do 

klienta i długość drogi przejechanej z pasażerem do miejsca przeznaczenia.  

3. Rozliczenie za wykonaną umowę nastąpi na podstawie niezmiennej w okresie trwania 

umowy stawki za 1 km efektywnego przebiegu i liczby faktycznie przejechanych km 

efektywnych przebiegów (nie więcej niż 41 043 km).  

4. Usługa będzie świadczona na terenie Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach 

6.00-19.00, a w razie potrzeby również w inne dni, po wcześniejszym zgłoszeniu 

dyspozytorowi potrzeby transportu najpóźniej do godziny 19.00 w dniu roboczym. 

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, poprzez sms lub pocztę elektroniczną.  

5. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do:  

1) dysponowania co najmniej dwoma pojazdami, przystosowanymi do przewozu osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich, w szczególności wyposażonymi w windy 

bądź urządzenia do przemieszczania osób z niepełnosprawnością (np. pochylnie, 

schody, podnośniki umożliwiające bezpieczne wejście osób do kabiny pasażerów); 

2) w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do wykorzystania pojazdów elektrycznych 

lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym (zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 

stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, (Dz. U. z 2022r., poz. 

1083, zm. Dz. U. z 2022 poz.1260); 

3)   do nieodpłatnej pomocy udzielanej osobie niepełnosprawnej przy wsiadaniu  

i wysiadaniu z pojazdu oraz przemieszczaniu się do miejsca docelowego; 

4) odpowiedniego oznakowania i utrzymywania pojazdów o których mowa w ppkt 1 tj. 

czystych, ogrzewanych w zależności od pory roku; 

5) zapewnienia świadczenia usługi przez osoby zdolne do wykonania zamówienia, tj.min.  

trzy osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi, 

przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posiadające co 

najmniej 6 – miesięczne doświadczenie jako kierowcy w obsłudze przewozu osób  

z niepełnosprawnością; 

6) zapewnienia stanowiska dyspozytorskiego, opartego na komunikacji telefonicznej, sms  

i poczty elektronicznej, z niezbędną obsadą na potrzeby wykonania zamówienia;  

7) podstawienia pojazdu zastępczego przystosowanego do przewozu osób z 

niepełnosprawnością w przypadku awarii samochodu (do miejsca awarii) w czasie 

zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy (Zamawiający wymaga podstawienia pojazdu 

zastępczego w czasie maksymalnie 90 minut od zgłoszenia wystąpienia awarii).  

6. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o awarii pojazdu niezwłocznie 

po jej wystąpieniu.  


