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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu osób z niepełnosprawnością 

na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego na terenie miasta Wrocławia. 

1. Usługa polega na przewozie osób z niepełnosprawnością, w tym studentów i 

doktorantów poruszających się na wózkach inwalidzkich, z miejsca zamieszkania 

na zajęcia dydaktyczne i z powrotem.  

2. Usługa będzie realizowana na terenie Wrocławia. 

3. Zamawiający wymaga, aby do realizacji usługi były używane samochody 

spełniające wymagania dotyczące przewozu osób z niepełnosprawnościami: 

� zabudowa do przewozu wózka inwalidzkiego, 

� najazdy umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu, winda lub inne 

urządzenie, 

� zestaw szyn podłogowych do mocowania wózka inwalidzkiego, 

� komplet pasów zaczepnych do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn, 

� komplet pasów zabezpieczających osobę z niepełnosprawnością na wózku 

inwalidzkim, 

� oznakowanie pojazdu informujące o osobach z niepełnosprawnością we 

wnętrzu. 

4. Do obowiązków Kierowcy należy: 

� udzielenie pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu pasażera z pojazdu 

� szczególna staranność w obsłudze pasażerów poprzez odbieranie od drzwi 

budynku, pomoc w zajęciu miejsca w pojeździe, zabezpieczenie pasażera, 

zakotwiczenie wózka i pomoc przy opuszczaniu pojazdu przez pasażera 

� taktowne i życzliwe zachowanie wobec pasażerów 

5. Zamawiający zapewnia dojazdy w możliwie najkrótszym czasie przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, uwzględniając możliwości techniczne 

pojazdu i biorąc pod uwagę konieczność zrealizowania przejazdów innych osób. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usługi przewozowej w tym samym 

czasie dwoma pojazdami dostosowanymi do przewozu osób na wózkach 

inwalidzkich, niemniej Zamawiający będzie w miarę możliwości łączył kursy w celu 

maksymalnego wykorzystania jednego pojazdu.   

7. Zamawiający wymaga aby podstawione pojazdy były sprawne techniczne, 

bezpieczne dla ruchu, spełniały wszystkie wymagane przepisami prawa normy 

związane z realizacją  usługi, posiadały obowiązkowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m.), 

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla kierowcy i pasażera 

(NNW). 

8. W przypadku gdy działalność Wykonawcy w zakresie wykonywania zarobkowego 

przewozu osób obwarowana jest licencją, o której mowa w art. 5b ustawy z dnia 



6.09.2001 r. o transporcie drogowym, Zamawiający wymaga przedstawienia 

licencji lub równoważnego dokumentu.  

9. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą jednego asystenta.  

10. Usługa będzie realizowana na podstawie harmonogramu przejazdów, który określa 

terminy i trasy przewozu (załącznik nr 3 do umowy), przesłanego Wykonawcy na 

początku każdego semestru (luty–semestr zimowy, październik–semestr 

letni)przez Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością 

pocztą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail 

11. Harmonogram w trakcie realizacji usługi może być modyfikowany przez 

Zamawiającego. W przypadku konieczności naniesienia zmian poszczególnych 

kursów, Zamawiający przesyła każdorazowo Wykonawcy zmieniony harmonogram 

w formie elektronicznej na adres ………………  co najmniej jeden dzień przed 

planowanymi zmianami do godziny 13:00. 

12.  W przypadku zmian, o których mowa powyżej, Wykonawca dokona każdorazowo 

akceptacji przesłanego harmonogramu na adres e-mail 

niepelnosprawni@uwr.edu.pl co najmniej jeden dzień przed planowanymi 

zmianami do godziny 14:00. 

13.  Zamawiający zastrzega sobie wyłączność tworzenia harmonogramu przejazdów, 

jego modyfikowania, zgłaszania zmian. Wykonawca będzie przyjmował zgłoszenia 

od pasażerów w ramach umowy jedynie w przypadku przedłużenia zajęć (o 

których osoba z niepełnosprawnością dowie się w trakcie trwania zajęć) lub 

rezygnacji z dojazdów, których nie można było przewidzieć wcześniej (choroba, 

nagłe zdarzenie losowe). W takich sytuacjach pasażer zgłosi konieczność zmiany 

kursu na późniejszy bezpośrednio informując telefonicznie Wykonawcę pod nr tel 

…………… oraz równocześnie poinformuje o tym Zespół ds. Obsługi Studentów i 

Doktorantów z Niepełnosprawnością wysyłając wiadomość na adres mailowy: 

niepelnosprawni@uwr.edu.pl 

14. Usługa będzie realizowana w okresie roku akademickiego (październik-czerwiec)  

z uwzględnieniem pojedynczych kursów w okresie sesji egzaminacyjnej (tj. w 

lipcu i wrześniu). Usługa będzie realizowana głównie od poniedziałku do piątku, 

niemniej w przypadku studentów zaocznych Zamawiający zastrzega możliwość 

zlecenia usługi w soboty i w niedziele. W tym przypadku harmonogram będzie 

przesyłany przez Zamawiającego w piątek do godziny 13:00 i akceptowany przez 

Wykonawcę do godziny 14.00 w piątek.   

15.  Należność za wykonaną usługę płatna będzie każdego miesiąca w ciągu 21 dni od 

daty doręczenia  przez  Wykonawcę poprawnie sporządzonej faktury wraz  

z rozliczeniem liczby przejazdów (stanowiącym załącznik nr 4 do umowy), 

potwierdzonym przez pasażerów, że usługa została wykonana bez zastrzeżeń. 

16.  Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnej kwoty wynikającej  

 z umowy. Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego żadnych roszczeń 

z tego tytułu.  


