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Załącznik nr 3 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA 
prowadzonego w trybie "przetarg nieograniczony" na "Kompleksowy dowóz 

młodzieŜy 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 
trzech miejscowości : 
- Biesiadki, (opcjonalnie śerków) 
- Lewniowa, 
- Gosprzydowa, 
 
 
Dzieci będą dowoŜone w trzech turach w godzinach rannych - 645- 945 (3 tury) i 
popołudniowych - 1320 – 1620 (3 tury) 
 
Tura I - młodzieŜ szkolna z Biesiadek, Lewniowej, (śerków  w okresie 2.I -31.III.2012 
i od 2.XI- 21.XII.2012r.)  
Tura II - młodzieŜ szkolna z Gosprzydowej (w tygodniu moŜliwe dodatkowe kursy 
wynikające z dostosowania do planu lekcji ) 
Tura III - młodzieŜ szkolna z Biesiadek, Lewniowej ( opcjonalnie sama młodzieŜ z  
Lewniowej). 
 
Łączna ilość młodzieŜy to : 
w okresie 2.I-29.VI 2012r. 
-         Biesiadki, śerków – ok. 36 osób, 
- Lewniowa  -  ok. 32 osób, 
- Gosprzydowa  -  ok. 36 osób. 
w okresie 1.IX-21.XII 2012r. 
- Biesiadki, śerków – ok. 34 osób, 
- Lewniowa  -  ok. 37 osób, 
- Gosprzydowa  -  ok. 33 osób. 
 
  
 
Zamawiający oznacza trasę przejazdu wg poniŜszego schematu : 
 
Tura I – młodzieŜ z Biesiadek, śerkowa, Lewniowej. 
 
       TRASA :  
Gnojnik (szkoła) przez Granice (Lewniowa), Zagrabie do Biesiadek (szkoła) 
następnie przejazd przez Biesiadki do Lewniowej (szkoła) oraz przejazd do Gnojnika 
(szkoła). 
 
Tura II - młodzieŜ z Gosprzydowej. 
 
       TRASA :  
Gnojnik (szkoła) do Gosprzydowa (parking koło kościoła) i powrót tą samą trasą. 
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Tura III młodzieŜ z Biesiadek, Lewniowej lub opcjonalnie samej Lewniowej. 
       TRASA :  
Gnojnik (szkoła) przez Granice (Lewniowa), Zagrabie do Biesiadek (szkoła) 
następnie przejazd przez Biesiadki do Lewniowej (szkoła) oraz przejazd do Gnojnika 
(szkoła). 
Opcjonalnie – Gnojnik (szkoła) do Lewniowej skrzyŜowanie za mostem z drogą na 
Złotą i powrót tą samą trasą 
 
Przystanki na poszczególnych trasach będą uzgadniane z Dyrektorem szkoły. 
 
Dowóz dzieci nie moŜe być powierzony podwykonawcom. 
 
 
Oferent, który wygra przetarg zapewni uczniom w trakcie przewozów odpowiednio do 
rodzaju transportu warunki bezpieczeństwa i higieny. 
 
Zamawiający zapewni uczniom w trakcie przewozu opiekę, gwarantującą 
bezpieczeństwo w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz w czasie przejazdu. 
 
Dowóz dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i 
ferii letnich i zimowych oraz innych dni wolnych określonych przez MEN lub 
Dyrektora Szkoły. 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". 
 
Dzienny przebieg do przejechania wynosi 84 km. PrzybliŜony miesięczny limit km 
wynosi 1848 km. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zwiększenia lub 
zmniejszenia km w razie potrzeb (w związku z czym miesięczna opłata będzie ulegać 
zmianie). 
W okresie od 2 stycznia 2012r. do 30 marca 2012r. i od 2 listopada 2012 roku do 
dnia 21 grudnia 2012 roku trasa do Biesiadek wydłuŜa się o 5,2 km dziennie (do 
śerkowa). Przy niskiej frekwencji uczniów dowoŜonych z śerkowa  lub przywoŜeniu 
ich przez rodziców wydłuŜenie trasy zostanie zlikwidowane. 
 
Zamawiający do oceny będzie brał pod uwagę autobusy spełniające wymagania do 
ilości przewoŜonych osób, czyli zarejestrowane na 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. 
 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość wypowiedzenia zawartej umowy na dowóz 
dzieci z wybranym oferentem z dwutygodniowym wypowiedzeniem. 



 

 
 

System ProPublico © DataComp Strona: 3/3 

 
W ofercie naleŜy podać cenę brutto za 1 km trasy, która powinna posiadać 
wkalkulowane wszystkie koszty związane z dowozem dzieci będąca ostateczną ceną 
do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem oraz kwotę ostateczną 
(szacunkową, która nie będzie brana pod uwagę w rozliczeniach miesięcznych) za 
cały rok dowozu młodzieŜy szkolnej przy załoŜeniu ( 10 miesięcy x 1872  km x cena 
za jeden km). Oferent zobowiązany jest teŜ do podania kwot netto i kwot podatku 
VAT. 
 
Po zakończeniu kaŜdego miesiąca wykonywania usługi, Oferent, który wygra 
przetarg wystawi Zamawiającemu fakturę na podstawie miesięcznej karty rozliczeń 
(załącznik nr 4 do SIWZ), która będzie zrealizowana finansowo po sprawdzeniu 
faktycznej ilości przejechanych kilometrów oraz zgodności realizacji przewozów i 
podpisaniu przez upowaŜnioną osobę Zamawiającego.  
Ostateczna kwota podana w ofercie przez oferenta jest kwotą szacunkową w celu 
określenia wielkości zadania.  
ZAMAWIAJĄCY DO ROZLICZENIA I ZAPŁATY BĘDZIE BRAŁ POD UWAGĘ 
TYLKO KWOTĘ BRUTTO ZA JEDEN KILOMETR FAKTYCZNIE PRZEJECHANEJ 
TRASY.  
 
Wynagrodzenie za realizację przewozów nie objętych rozkładem jazdy, a zleconych 
przez Zamawiającego - jeŜeli przewóz związany jest z formą działalności 
dydaktyczno-wychowawczej lub sportowo-kulturowej - nie moŜe być wyŜsze niŜ 
określone w ofercie przetargowej i podlegać będzie rozliczeniu osobną fakturą 
potwierdzoną przez zlecającego i płatna ze środków finansowych zlecającego. 


