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Załącznik do wniosku 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportowej dla uczestników szkolenia wraz  

z opiekunami (uczniów szkół prowadzonych przez powiat kielecki, kształcących się w zawodzie technik 

informatyk), organizowanego w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe gwarancją rozwoju 

Powiatu Kieleckiego”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia  

i rozwoju CKZiU, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Pierwsze szkolenie: 

Liczba uczestników: 30 uczniów i 4 opiekunów 

Transport na trasie: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, ul. Kasztanowa 39, 26-070 Łopuszno  

(12 uczniów oraz 2 opiekunów – Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 

Chęciny (18 uczniów i 2 opiekunów) - ASTOR Robotics Center – ul. Feliksa Wrobela 3, 30-798 

Kraków (12 uczniów oraz 2 nauczycieli/opiekunów) - ASTOR Technology Park - Smoleńsk 29, 31-112 

Kraków (18 uczniów oraz 2 nauczycieli/opiekunów) - Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach  

- Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie. 

Termin: 6 października 

Drugie szkolenie: 

Liczba uczestników: 30 uczniów i 4 opiekunów 

Transport na trasie: Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie, ul. Kasztanowa 39, 26-070 Łopuszno  

(12 uczniów oraz 2 opiekunów – Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1, 26-060 

Chęciny (18 uczniów i 2 opiekunów) - ASTOR Robotics Center – ul. Feliksa Wrobela 3, 30-798 

Kraków (18 uczniów oraz 2 nauczycieli/opiekunów) - ASTOR Technology Park - Smoleńsk 29, 31-112 

Kraków (12 uczniów oraz 2 nauczycieli/opiekunów) - Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach - 

Powiatowy Zespół Szkół w Łopusznie. 

Termin: 7 października 

Trzecie szkolenie: 

Liczba uczestników: 10 uczniów i 2 opiekunów 
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Transport na trasie: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik  

- ASTOR Robotics Center – ul. Feliksa Wrobela 3, 30-798 Kraków – Powiatowy Zespół Szkół  

w Chmielniku. 

Termin: 10 października 

Czwarte szkolenie: 

Liczba uczestników: 10 uczniów i 2 opiekunów 

Transport na trasie: Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku, ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik  

- ASTOR Technology Park - Smoleńsk 29, 31-112 Kraków – Powiatowy Zespół Szkół w Chmielniku. 

Termin: 11 października 

Wyjazd na każde szkolenie około godz. 6.30, natomiast powrót około godz. 19.30.  

Pierwsze i drugie szkolenie realizowane będzie dzień po dniu. Trzecie i czwarte szkolenie w innym 

terminie również dzień po dniu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia  

w uzgodnieniu z Wykonawcą szkolenia oraz jego Uczestników, o czym poinformuje Wykonawcę 

na 4 dni przed planowanym wyjazdem. 

Zamawiający zrealizuje zakres zamówienia zgodnie z przepisami określonymi w: 

1. Ustawie – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz.U. z 2022,  

poz.988 z późn. zm.); 

2. Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U. z 2022 r.,  

poz. 180 z późn. zm.);  

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  

(tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.). 

Obowiązki Wykonawcy: 

 uwzględnienie wszystkich dodatkowych kosztów niezbędnych do realizacji  zamówienia, m. in.: 

koszty dojazdu do miejsca docelowego i z powrotem, opłat parkingowych, koszty postoju, 

delegacji dla osób realizujących zamówienie, ubezpieczenia OC i NW, koszty poruszania się po 

drogach płatnych, ubezpieczenia pojazdu, zapewnienia innego pojazdu o identycznych danych 

technicznych w przypadku awarii oraz wszystkich innych kosztów związanych  

z realizacją usługi;  
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 pojazd przeznaczony przez Wykonawcę do realizacji zleconego zamówienia musi spełniać 

warunki do przewozu osób określone w ww. przepisach obowiązującego prawa; 

 pojazd musi zapewniać wszystkim pasażerom miejsca siedzące. Wnętrza pojazdów muszą być 

wyposażone w sprawny system ogrzewania oraz klimatyzację. Pojazd uczestniczący w usłudze 

transportowej musi odpowiadać ogólnym warunkom przewozu osób i posiadać aktualne badania 

techniczne;  

 wykonywanie usługi musi się odbywać zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu drogowego  

i bezpieczeństwa w czasie przewozu; 

 zapewnienie punktualności kierowcy. 

Wykonawca ustali trasę zapewniającą możliwie najkrótszy czas przemieszczania się pomiędzy 

punktami wskazanymi w zamówieniu. 

Warunki udziału: 

1) Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie 

krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub 

zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób). W przypadku gdy  

w trakcie obowiązywania umowy, nastąpi wygaśnięcie licencji Wykonawca zobowiązany będzie 

odpowiednio wcześnie uzyskać i przedstawić Zamawiającemu przedmiotowy dokument, tak aby 

zachować nieprzerwalność okresu posiadania licencji w całym okresie obowiązywania umowy.  

2) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania niniejszej umowy poprzez min. 1 kierowcę, 

posiadającego odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. 

(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1212 z późn. zm.) o kierujących pojazdami. Kierowca musi posiadać  

w okresie realizacji usługi, ważne badania lekarskie i psychologiczne, odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe oraz szkolenie okresowe. Dokumentem potwierdzającym kwalifikacje, badania 

będzie oświadczenie złożone przez Wykonawcę informujące o posiadaniu przez kierowcę 

wymaganych uprawnień, kwalifikacji, badań niezbędnych do świadczenia pracy kierowcy.  

W przypadku zmiany kierowcy, Wykonawca zapewni innego kierowcę spełniającego warunki 

określone powyżej. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie czasu pracy 
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kierowców oraz przestrzegania ogólnych warunków przewozu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do poinformowania Inspekcji Transportu Drogowego i/lub Policji 

w przypadku, gdy warunki techniczne pojazdu wzbudzają wątpliwości Zamawiającego lub jeśli 

Zamawiający będzie miał wątpliwości dotyczące tego, czy kierowca pojazdu znajduje się w stanie po 

spożyciu alkoholu. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli pojazd nie będzie mógł uczestniczyć  

w ruchu (lub kierowca będzie w stanie po spożyciu alkoholu), Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie zapewnić innego kierowcę lub podstawić inny pojazd zastępczy, odpowiadający 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym w czasie nie dłuższym niż 2 godz. od 

zgłoszenia. 

W przypadku awarii pojazdu przed wyjazdem Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie 

sprawny pojazd odpowiadający wymaganiom określonym w Zapytaniu Ofertowym, nie później niż  

w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Natomiast w przypadku awarii pojazdu na trasie 

Wykonawca zobowiązany jest podstawić niezwłocznie sprawny pojazd odpowiadający wymaganiom 

określonym w Zapytaniu Ofertowym, nie później niż w ciągu 3 godzin od momentu zgłoszenia awarii. 

Wszelkie koszty związane z podstawieniem pojazdu zastępczego obciążają Wykonawcę. 

Wymagania dotyczące pojazdu:  

 pojazd przystosowany do transportu 34 osób (bez kierowców – I i II szkolenie) oraz 12 osób  

(III i IV szkolenie), wyposażony w sprawne ogrzewanie i klimatyzację, ABS, ASR oraz ESP. 

Pojazd winien posiadać niezbędną dokumentację i przygotowanie techniczne, być czysty  

i posiadać sprawną regulację foteli. 

 Wykonawca ubezpiecza środek transportu od wszelkich szkód mogących powstać podczas 

przewozu i pozostających w związku z przewozem. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pojazdami odpowiednio przystosowanymi do 

przewozu osób, z ilością miejsc siedzących zapewniających dowóz wszystkich uczestników projektu do 

miejsca docelowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych w zakresie czasu pracy 

kierowców oraz przestrzegania ogólnych warunków przewozu. 
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Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za dany wyjazd tematyczny z uwzględnieniem wszystkich 

kosztów związanych z jego organizacją.  Cena obejmuje podróż na konkretnej trasie w obie strony wraz 

z wszelkimi dodatkowymi opłatami. 

Zapłata za wykonanie usługi będzie realizowana sukcesywnie po każdym wyjeździe tematycznym  

w formie przelewu na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy Wykonawcy na realizację usługi objętej 

przedmiotem zamówienia w przypadku zadziałania siły wyższej (nadzwyczajnych  

i nieprzewidywalnych okoliczności niezależnych od Zamawiającego, których następstw nie można było 

uniknąć mimo zachowania należytej staranności). 


