
Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 

do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz do 

Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Ziętka w Katowicach w roku szkolnym 2015/2016 -                       

Trasa Nr 10 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 192680 - 2015r.  

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9,                                       

44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, tel. 032 4295911, 4318105, faks 032 4311760, 

4318105. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz do Zespołu Szkół Nr 1                                

im. Gen. Ziętka w Katowicach w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 10. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla dzieci z terenu Gminy                         

i Miasta Czerwionka-Leszczyny do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2015/2016 tj. na trasie: 

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/dzielnica Czuchów - Zespół Szkolno-Przedszkolny 

dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Ziętka                                

w Katowicach w okresie od 1 września 2015 r. do 24 czerwca 2016 r. (łącznie 188 dni zajęć 

szkolnych).  

2. Długość trasy przejazdu w obie strony 2 (dwa) dni w tygodniu wynosi 102 km                   

tj. 2 x 51 km, natomiast 3 (trzy) dni w tygodniu wynosi 87 km tj. 2 x 43,5 km.  

3. Trasy przejazdu mają następujący przebieg:  

1) 2 (dwa) dni w tygodniu:  



rozpoczęcie - dzielnica Czuchów: ul. 3-go Maja (I przystanek: ul. 3-go Maja 85) -                    

ul. Parkowa - ul. Wolności - sołectwo Bełk: ul. Główna - ul. Palowicka (II przystanek                          

ul. Palowicka 5) - ul. Główna - Orzesze - Katowice - ul. Grażyńskiego - Zespół Szkolno-

Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach (III przystanek:                     

ul. Grażyńskiego 18) - ul. Staszica - Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Ziętka (IV przystanek:                       

ul. Staszica 2).  

Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku.  

2) 3 (trzy) dni w tygodniu:  

rozpoczęcie - dzielnica Czuchów: ul. 3-go Maja (I przystanek: ul. 3-go Maja 85) -                   

ul. Parkowa - ul. Wolności - sołectwo Bełk: ul. Główna - Orzesze - Katowice -                       

ul. Grażyńskiego - Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących 

w Katowicach (II przystanek: ul. Grażyńskiego 18).  

Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku.  

4. Ilość przewożonych dzieci:  

1) 2 (dwa) dni w tygodniu: 2 (dwoje) , w tym 1 (jedno) dziecko do Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach oraz                   

1 (jedno) dziecko do Zespołu Szkół im. Gen. Ziętka w Katowicach,  

2) 3 (trzy) dni w tygodniu: 1 (jedno) dziecko do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla 

Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad przewożonymi dziećmi, 

bezpiecznego ulokowania dzieci w pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas 

wsiadania i wysiadania z pojazdu przez dzieci. W tym celu musi zapewnić na swój koszt                          

1 (jednego) opiekuna dzieci na całej trasie przejazdu w obie strony. Opiekunem dzieci musi 

być osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która daje rękojmię 

bezpiecznego dojazdu dzieci do szkół i ze szkół.  

6. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 (jednym) pełnosprawnym autobusem lub 

busem, który umożliwi przewóz łącznie 3 (trzech) osób, bez kierowcy                                                    

(z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz 1 opiekuna).  

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia sprawnym technicznie 

autobusem lub busem każdego dnia roboczego, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć 

lekcyjnych.  

8. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez 

dyrektorów szkół, z którego będzie wynikać w które dni tygodnia Wykonawca będzie 

realizował zamówienie na trasie 102 km a w które dni tygodnia będzie realizował zamówienie 

na trasie 87 km. Do ww. harmonogramu Wykonawca jest zobowiązany się dostosować, przy 

założeniu jednak, że dowóz uczniów rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż o godz. 6:30,                    

z pierwszego przystanku a przyjazd do szkoły nastąpi nie później niż o godz. 10:00, oraz że 

powrót uczniów ze szkoły odbywać się będzie pomiędzy godz. 12:30- 16:30.  



9. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny brutto 

za 1km przewozu (przejazdu) usługi transportowej, obejmującej również koszt opiekuna.  

10. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dzieci od pierwszego do ostatniego przystanku, 

zgodnie z trasą przejazdu. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusu lub busu                     

z bazy i do bazy Wykonawcy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z rodzicami dzieci 

każdorazowo przed opuszczeniem bazy w celu ustalenia konieczności wykonania usługi                      

w danym dniu. W tym celu Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy numery 

telefonów rodziców przewożonych dzieci.  

12. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej dziecka                                                                          

w danym dniu zamieszkałego w sołectwie Bełk długość trasy przewozu w danym dniu: 

dzielnica Czuchów - Katowice ul. Grażyńskiego 17 wynosi 87 km tj. 2 x 43,5 km.  

13. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej dziecka                           

w danym dniu zamieszkałego w dzielnicy Czuchów długość trasy przewozu w danym dniu: 

sołectwo Bełk - Katowice ul. Staszica 2 wynosi 93 km tj. 2 x 46,5 km.  

14. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej za każdy dzień 

pozostawania Wykonawcy w gotowości technicznej wynagrodzenie będzie wyliczone jako 

iloczyn dziennej długości tras odpowiednio 87 km lub 102 km w zależności od dnia tygodnia 

i 5% ceny jednostkowej brutto za 1 km podanej w ofercie.  

Uwaga! Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia długość trasy 

przejazdu, o której mowa w pkt. 3 ppkt 1 może ulec skróceniu w stosunku do długości 

określonej w pkt. 2 najwyżej jednak o 15 %.  

15. W przypadku całkowitego braku konieczności wykonywania usługi przewozowej dziecka 

zamieszkałego w dzielnicy Czuchów tj. w przypadku braku konieczności wykonywania 

usługi przewozowej trzy dni w tygodniu i pozostawania Wykonawcy w gotowości technicznej 

jedynie w stosunku do dziecka z dzielnicy Bełk, wynagrodzenie będzie wyliczone jako 

iloczyn dziennej długości trasy 93 km tj.: 2 x 46,5 km i 5% ceny jednostkowej brutto. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2015 r. 



IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 TRANSMARKO Marek Masny, ul. Grota Roweckiego 5, 40-748 Katowice,                       

kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43416,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH                                 

Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 29218,32 

 Oferta z najniższą ceną: 29218,32 / Oferta z najwyższą ceną: 55112,40 

 Waluta: PLN. 

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie 

Publicznych w dniu 26.08.2015 r.  

 

  


