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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

 

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia  

 

 

1) Nazwa zamówienia  

2) Zakres zamówienia  

3) Źródło finansowania  

4) Termin i godziny realizacji przedmiotu zamówienia  

5) Sposób rozliczenia  

6) Wymogi wobec wykonawcy  

7) Inne istotne warunki realizacji zamówienia  

8) Ochrona danych osobowych  

9) Kody CPV.  

 

1) Nazwa zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu dla uczestników szkoleń na terenie 4 
powiatów (Mieleckiego, Kolbuszowskiego, Tarnobrzeskiego i Niżańskiego) województwa 

podkarpackiego. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Projektu „Podkarpacki E-
senior”.  
 
 

Przewóz osób na terenie następujących powiatów (1725 wozogodzin): 
 

Powiaty i gminy  Data szkolenia 
Od – do  

Dni tygodnia Max. liczba 
osób w grupie 

Liczba grup Max. Liczba 
wozogodzin 

Powiat Mielecki: 

Gmina wiejska Tuszów 
Narodowy 

06.05.2019-
12.08.2019 

Każdy poniedziałek 
(15 spotkań) 

10 1 75 

Gmina miejsko-wiejska 
Radomyśl Wielki 

02.09.2019-
16.12.2019 

Każdy poniedziałek 
(15 spotkań) 

10 1 75 

04.09.2019-
11.12.2019 

Każda środa 
(15 spotkań) 

10 1 75 

08.05.2019-
14.08.2019 

Każda środa 
(15 spotkań) 

10 1 75 

Gmina miejska Mielec 08.05.2019-
14.08.2019 

Każda środa 
(15 spotkań) 

10 1 75 

Powiat Kolbuszowski: 

Gmina wiejska Niwiska  05.09.2019-
12.12.2019 

Każdy czwartek 
(15 spotkań) 

10 1 75 

Gmina wiejska Raniżów  03.09.2019-
10.12.2019 

Każdy wtorek 
(15 spotkań) 

10 1 75 

 
Gmina wiejska 
Dzikowiec 

09.05.2019-
29.08.2019 

Każdy czwartek 
(15 spotkań) 

8 1 75 

07.05.2019-
13.08.2019 

Każdy wtorek 
(15 spotkań) 

7 1 75 

 
 
Gmina miejsko –
wiejska Kolbuszowa   

05.09.2019-
12.12.2019 

Każdy czwartek 
(15 spotkań) 

10 1 75 

08.01.2020-
15.04.2020 

Każda środa 
(15 spotkań) 

10 1 75 

13.01.2020-
27.04.2020 

Każdy poniedziałek 
(15 spotkań) 

10 1 75 

Gmina wiejska Majdan 
Królewski 

09.05.2019-
29.08.2019 

Każdy czwartek 
(15 spotkań) 

10 1 75 

Powiat Tarnobrzeski: 

 
Gmina wiejska Gorzyce 

02.01.2019-
10.04.2019 

Każda środa 
(15 spotkań) 

10 1 75 

05.09.2019-
12.12.2019 

Każdy czwartek 
(15 spotkań) 

10 1 75 

08.01.2020- Każda środa 10 1 75 
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15.04.2020 (15 spotkań) 

 
 
 
Gmina miejska 
Tarnobrzeg 

02.01.2019-
10.04.2019 

Każda środa 
(15 spotkań) 

10 1 75 

07.01.2019-
15.04.2019 

Każdy poniedziałek 
(15 spotkań) 

10 1 75 

03.09.2019-
10.12.2019 

Każdy wtorek 
(15 spotkań) 

10 1 75 

05.09.2019-
12.12.2019 

Każdy czwartek 
(15 spotkań) 

10 1 75 

Gmina miejska 
Tarnobrzeg + Gmina 
wiejska Grębów 

05.05.2020-
11.08.2020 

Każdy wtorek 
(15 spotkań) 

13 (10 
Tarnobrzeg +3 

Grębów) 

1 75 

Powiat Niżański: 

Gmina wiejska 
Harasiuki 

13.01.2020-
27.04.2020 

Każdy poniedziałek 
(15 spotkań) 

10 1 75 

Gmina wiejska Jarocin 08.01.2020-
15.04.2020 

Każda środa 
(15 spotkań) 

10 1 75 

RAZEM 1725 

 
 

2) Zakres zamówienia: 

 

Przedmiotem zamówienia jest przewóz maksymalnie 13 osób w jednej grupie, w tym 

osób niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania każdego uczestnika w danej gminie do 

miejsca szkolenia w danej gminie, postój w czasie odbywania szkolenia oraz powrót do 

miejsca zamieszkania każdego uczestnika. 1 cykl szkoleniowy dla jednej grupy 

szkoleniowej (maks.13 osób) obejmuje 15 spotkań po ok. 3,5h każde spotkanie. 

Szkolenia będą odbywały się na terenie danej Gminy 1-2 razy w tygodniu. W czasie 

szkolenia Wykonawca zobowiązany jest czekać na uczestników szkolenia w miejscu 

odbywania szkolenia. W razie nagłej sytuacji kierowca zobowiązany jest odwieźć 

uczestnika do szpitala lub do domu i wrócić po pozostałych uczestników. Szkolenia 

zaplanowane są w okresie styczeń 2019 – 30 październik 2020r. Dokładne informacje na 

temat harmonogramu przejazdu (dokładnego adresu miejsca szkolenia, godzin, w 

których będzie odbywało się szkolenie w danej gminie, liczby osób w tym osób 

niepełnosprawnych w danej gminie oraz adresów, z pod których będą zabierane i 

odwożone osoby) zostaną przekazane tydzień przed planowaną datą rozpoczęcia zajęć. 

Zamawiający przewiduje sytuacje, że szkolenia mogą odbywać się w tym samym dniu i 

czasie w kilku różnych gminach. Transport osób w wieku 65+ będzie odbywał się na 

terenie 13 gmin województwa podkarpackiego zgodnie z tabelą powyżej.  

 

3) Źródło finansowania:  

 

Projekt „Podkarpacki E-senior” dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje 

społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji 

cyfrowych”. Umowa nr POPC.03.01.00-00-0015/17-00 z dnia 19.02.2018r. 

 

Województwo: podkarpackie.  

Instytucja, w której został złożony wniosek: Centrum Projektów Polska Cyfrowa.  

Okres realizacji projektu: od 01.03.2018 do 28.02.2021.  

Obszar realizacji projektu: wybrane 73 Gminy Województwa Podkarpackiego.  

Nazwa Beneficjenta: Projekt realizowany w Partnerstwie Rzeszowska Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A. – Lider projektu, Fundacja na Rzecz Rozwiązywania Problemów 

Społecznych SOCIETATIS – Partner Projektu  

 

Projekt realizowany na podstawie: Umowy o dofinansowanie projektu nr POPC.03.01.00-

00-0015/17-00 zawartej w  dniu 19.02.2018 r. pomiędzy Skarbem Państwa w imieniu, 
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którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Rzeszowską Agencją Rozwoju 

Regionalnego S.A. Wysokość wkładu Unii Europejskiej w kwocie 5 314 257,33 zł.  

 

4) Termin i godziny realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

1-2 razy w tygodniu w dniach od poniedziałku do piątku w okresie styczeń 2019- 

październik 2020 - zgodnie z tabelą. Dokładne informacje na temat godzin, w których 

będzie odbywało się szkolenie w danej gminie adresów spod których będą zabierani 

i odwożeni uczestnicy projektu oraz adresów sal szkoleniowych zostaną przekazane 

najpóźniej tydzień przed zaplanowaną datą szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zmian harmonogramów co do dat, godzin jak również miejsc odbywania szkoleń 

na terenie danej gminy (adresów sal szkoleniowych).  

 

5) Sposób rozliczenia zamówienia: 

 

Za wykonanie usługi w danej gminie będzie przysługiwał ryczałt obejmujący 

5 wozogodzin pracy/dzień. Przyjmując, że szkolenie będzie trwało ok. 3-3,5 h zegarowej 

oraz, że przewóz osób z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia w danej gminie 

zajmie ok. 1 godzinę i ok.1 godzinę odwóz. Łącznie przyjmuje się ryczałt za pracę 

obejmujący 5 wozogodzin pracy na dzień/jedno szkolenie. Zamawiający nie 

zapłaci bez względu na okoliczności za więcej niż zaplanowany ryczałt 

(5 wozogodzin/dzień). 

  

Sposób wyliczenia wynagrodzenia: 

 

Ilość grup x 75 wozogodzin (1 grupa:15 spotkań x 5 wozogodzin/dzień) 

 

1 wozogodzina zawiera: wszelkie koszty jakie wiążą się z wykonywaniem zamówienia, 

w tym co najmniej opłaty za parkingi płatne, opłaty za płatne drogi oraz za kary za 

nieprzestrzeganie przepisów w zakresie transportu drogowego nałożone przez organy 

nadzorujące transport drogowy, paliwo oraz czas pracy kierowcy itp. 

Rozliczenie za zrealizowaną usługę planowane jest po zakończeniu 1 cyklu szkoleń przez 

1 grupę (maks. 13 osób) czyli po zrealizowaniu 15-stu spotkań (15 dni x 5 wozogodzin)  

w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę i podpisany przez obie strony protokół 

zdawczo-odbiorczy. Podstawą do wystawienia faktury będzie udokumentowany podpis 

uczestnika projektu na liście obecności poświadczający skorzystanie z transportu. 

Wynagrodzenie będzie płatne za faktycznie zrealizowaną usługę, za jeden dzień 

pracy obejmujący 5 wozogodzin (jeżeli w danej grupie nikt z uczestników nie 

skorzysta z transportu wówczas usługa nie będzie zrealizowana i nie będzie 

płatna. Jeżeli przynajmniej jedna osoba z grupy skorzysta z dojazdu wówczas 

usługa będzie płatna zgodnie z wyliczonym ryczałtem).  

 

Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zrealizowany 

przedmiot zamówienia, po dostarczeniu do siedziby RARR S.A., ul. Szopena 51, 

35-959 Rzeszów, oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT potwierdzonej 

przez przedstawiciela Zamawiającego dokonującego odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

 

6) Wymogi wobec wykonawcy: 

W razie potrzeby środek transportu winien być przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych. Wykonawca (lub podmiot realizujący) musi posiadać aktualną i 

ważną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa - ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907) w zakresie objętym przedmiotem niniejszego 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dysponować osobami 
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posiadającymi odpowiednie uprawnienia do kierowania pojazdem. Wykonawca musi 

posiadać aktualne badania techniczne pojazdu oraz aktualne/ważne obowiązkowe 

ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie 

Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia: 

a) sprawnego pojazdu wraz z kierowcą. Pojazd musi posiadać miejsce na ewentualny 

złożony wózek inwalidzki. Pojazd powinien być wyposażony w sprawną klimatyzację 

i ogrzewanie. Stan techniczny pojazdu świadczącego usługę musi zostać potwierdzony 

odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Pojazd musi posiadać ważne 

ubezpieczenie OC. Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie 

Zamawiającego; 

b) odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i  wygody przejazdów; 

c) każdemu z uczestników miejsca siedzącego; 

d) w przypadku awarii pojazdu lub braku zdolności do świadczenia usług przez kierowcę, 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapewnić zastępstwo lub podstawić 

niezwłocznie pojazd zastępczy; Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych 

z naprawą pojazdu. 

e) pomocy osobie z niepełnosprawnością.  

W każdym pojeździe winna znajdować się w pełni wyposażona aktualna apteczka (w tym 

w środki dla osób z chorobą lokomocyjną) gaśnice p.poż. z aktualnym badaniem oraz 

młoteczki do ewentualnego rozbicia szyb umieszczone w miejscach widocznych. 

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych osób. 

Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali optymalny rozkład jazdy, 

mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania osób w podróży. 

 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, 

w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć spowodowana 

działalnością Wykonawcy. 

 

Zamawiający ma prawo do kontroli osób oraz  pojazdów realizujących zamówienie, 

a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego pojazdu 

oraz stanu trzeźwości kierowcy przez powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja 

Ruchu Drogowego). 

 

Działając zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga by czynności 

związane z fizycznym przewozem osób były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę (lub w ramach 

samozatrudnienia).  

Zatrudnienie winno nastąpić w terminie co najmniej od dnia rozpoczęcia realizacji 

przedmiotu zamówienia i trwać nieprzerwanie w całym okresie wykonywania ww. umowy. 

Jeżeli wskazane przez Wykonawcę osoby nie będą mogły świadczyć usługi (np. 

zwolnienie lekarskie, urlop, emerytura itp.) Wykonawca zobowiązany będzie do 

zapewnienia innej osoby, która będzie mogła świadczyć tę usługę. W przypadku 

rozwiązania stosunku przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem 

tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na 

podstawie umowy o pracę. 

O zmianie którejkolwiek osoby wskazanej przez Wykonawcę należy poinformować 

pisemnie RARR SA. 

Zamawiający ma prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę powyższych wymagań, oraz 

stosowania sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określonych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.  

W okresie związania umową każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłożyć do wglądu kopie częściowo zanonimizowanych umów o pracę zawartych przez 

Wykonawcę (Podwykonawcę) z pracownikami Wykonawcy (Podwykonawcy) lub dowodów 
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zgłoszenia do ZUS (tzn. powinny zawierać Imię i nazwisko, stanowisko pracy, wymiar 

czasu pracy, a nie zawierać wynagrodzenia, PESELU, NIP i adresu zamieszkania).  

 

 

 

7) Inne istotne warunki realizacji zamówienia:  

ZACHOWANIE TAJEMNICY I POUFNOŚCI/ OCHRONA WIZERUNKU:  

Wykonawca oraz wszystkie osoby przez niego zaangażowane w realizację przedmiotu 

zamówienia zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu: wszystkich informacji 

(bez względu na ich formę) i dokumentów ujawnionych im w opisie przedmiotu 

zamówienia i zgadzają się, że informacje mają być użyte tylko dla celów wykonania 

usługi objętej opisem przedmiotu zamówienia i nie będą ujawnione stronom trzecim, 

zobowiązują się również nie zatrzymywać kopii takich pisemnych informacji oraz 

ewentualnych nagrań. 

 

8) Ochrona danych osobowych: 

Zamawiający upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych uczestników 

projektu pn.: „Podkarpacki E-Senior” na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca nie 

może odmówić podpisania tej umowy;  

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę jedynie w celu realizacji 

przedmiotu zamówienia, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu 

pn.: „Podkarpacki E-Senior”;  

Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 

obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa; 

Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu 

w poufności danych osobowych UP - przez swoich pracowników i osoby którym zleca 

wykonanie przedmiotu zamówienia - mających dostęp do powierzonych mu danych 

osobowych;  

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich przypadkach 

naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu. 

 

9) Kody CPV:  

 

kod główny 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego 

kody dodatkowe 60140000-1 – Nieregularny transport osób  

 60130000-8 -  Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób  

  

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/nieregularny-transport-osob-7744
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-specjalistycznego-transportu-drogowego-osob-7743

