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Załącznik nr 3 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie "przetarg nieograniczony" na "Ko mpleksowy dowóz 

młodzie Ŝy szkolnej do Gimnazjum w Gnojniku w roku 2012" 
 
 
Kompleksowy dowóz dzieci do gimnazjum w Gnojniku w dniach od 2 stycznia 2012 
do  29 czerwca 2012 i od 3 września 2012 roku do dnia 21 grudnia 2012 roku z 
następujących miejscowości: śerków, Biesiadki, Lewniowa, Gosprzydowa 
Dzieci będą dowoŜone w trzech turach rannych i popołudniowych według 
następującego schematu: 

 
Dzień Godzina Tura Miejscowość Razem 

po
ni

ed
zi

ał
ek

 705 I ś+B+L 35 
740 II G 36 
820 III B+L 33 
1325 I L+B 23 
1420 II G 36 
1440 III L+B+ś 46 

w
to

re
k 

710 I B+L 19 
740 II G 36 
815 III ś+B+L 50 
1510 I G 36 
1530 II L 33 
1550 III B+ś 36 

śr
od

a 

710 I B+L 34 
740 II G 36 
815 III ś+B+L 35 
1325 I L+B 23 
1420 II G 36 
1440 III L+B+ś 46 

cz
w

ar
te

k 

710 I B+L 22 
740 II G 36 
815 III ś+B+L 47 
1420 I L+B+ś 36 
1510 II G 36 
1530 III L+B 33 

pi
ąt

ek
 

705 I ś+B+L 31 
740 II G 36 
820 III B+L 38 
1420 I L+B+ś 44 
1510 II G 36 
1530 III L+B 25 

 
Oznaczenia: ś – śerków, B – Biesiadki, L – Lewniowa, G – Gosprzydowa 
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Łączna ilo ść młodzie Ŝy to : 
 
w okresie 2.I-29.VI 2012r. 
-         Biesiadki, śerków – 36 osób, 
- Lewniowa - 33 osób, 
- Gosprzydowa - 36 osób. 
 
w okresie 1.IX-21.XII 2012r. 
- Biesiadki, śerków – 34 osób, 
- Lewniowa - 37 osób, 
- Gosprzydowa - 33 osób. 
 
Zamawiaj ący oznacza tras ę przejazdu wg poni Ŝszego zał ącznika graficznego. 
 

 
 
Oznaczenie tras: 
Kolor Czarny – Biesiadki + śerków 
Kolor Niebieski – Lewniowa 
Kolor Zielony – Gosprzydowa 
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Długo ści Tras: 
 
PRZYWÓZ 

1. śerków – Biesiadki – Lewniowa – Gnojnik (parking przy szkole) - 12,5 km 
2. Biesiadki – Lewniowa – Gnojnik (parking przy szkole) – 10,9 km 
3. Gosprzydowa – Gnojnik (parking przy szkole) – 5,1 km 
4. Lewniowa – Gnojnik (parking przy szkole) - 6,5 km  

 
ODWÓZ: 

1. Gnojnik (parking przy szkole) – Lewniowa – Biesiadki – śerków – 12,5 km 
2. Gnojnik (parking przy szkole) – Lewniowa – Biesiadki – 10,9 km 
3. Gnojnik (parking przy szkole) – Gosprzydowa – 5,1 km 
4. Gnojnik (parking przy szkole) – Lewniowa 6,1 km 

 
 
Przystanki na poszczególnych trasach: 
 
śerków – 1 przystanek 
Biesiadki – 5 przystanków, 
Lewniowa – 4 przystanki, 
Gosprzydowa – 4 przystanki. 
 
Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będzie następowało według 
faktycznej ilości uczniów z miejscowości objętych przewozem. 
 
Oferent, który wygra przetarg zapewni uczniom w trakcie przewozów odpowiednio  
do rodzaju transportu warunki bezpieczeństwa i higieny. 
 
Wykonawca bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo młodzieŜy szkolnej 
podczas wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Dowóz dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i 
ferii letnich i zimowych oraz innych dni wolnych określonych przez MEN. 
Szczegółowy harmonogram dostarczony będzie po podpisaniu umowy. 
 
Oferent, który wygra przetarg i przystąpi do realizacji usługi zobowiązuje się do 
oznaczenia w widocznym miejscu z przodu i z tyłu pojazdu, w którym będą woŜone 
dzieci jako "autobus szkolny". 
 
Zamawiający do oceny będzie brał pod uwagę autobusy spełniające wymagania do 
ilości przewoŜonych osób, czyli zarejestrowane na minimum 45 osób. Inne oferty 
będą odrzucone. Natomiast oferty zawierające tylko busy nie będą rozpatrywane. 
 
Zamawiający będzie naliczał kary w wysokości 700 złotych za kaŜdy dzień za brak 
dowozu dzieci do gimnazjum potrącając z miesięcznego wynagrodzenia. 
 
W przypadku awarii pojazdu lub niedyspozycji kierowcy, Oferenta, który wygra 
przetarg nie zwalnia od realizacji przedmiotu usługi w części lub całości. W takim 
przypadku Wykonawca zagwarantuje we własnym zakresie i na własny koszt 
realizację przewozów zgodnie z rozkładem jazdy. 
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Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość wypowiedzenia zawartej umowy na dowóz 
dzieci z wybranym oferentem z jedno miesięcznym wypowiedzeniem. Okres 
wypowiedzenia kończy się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. 
 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość nauki szkolnej w soboty. Wykonawca 
zostanie poinformowany o wystąpieniu soboty pracującej nie później niŜ na 4 dni 
przed daną sobotą przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gnojniku.  
 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość przewozu młodzieŜy szkolnej na liniach 
regularnych na podstawie biletów miesięcznych. 
 
 
 
  Gnojnik 20.11.2011r.             


