
Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dziecka z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 
Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach w roku szkolnym 2014/2015 - 
Trasa Nr 2

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: 243358 - 2014r. 

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 dziecka z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach w roku szkolnym 2014/2015 - Trasa Nr 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla dziecka z terenu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka i z Ośrodka w roku szkolnym 2014/2015 tj. na trasie: Gmina 
i Miasto Czerwionka-Leszczyny/sołectwo Bełk - Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy w Wyrach w okresie od 1 września 2014 r. do 26 czerwca 2015 r. (łącznie 154 dni 
zajęć szkolnych). 

2. Długość trasy przejazdu w obie strony codziennie wynosi 45,0 km tj. 2 x 22,5 km. 

3. Trasa przejazdu ma następujący przebieg: 

- rozpoczęcie - sołectwo Bełk: ul. Palowicka 158b (I przystanek) - ul. Główna - Wyry: Ośrodek 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy ul. Bojdoła 3a (II przystanek). 

Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 

4. Ilość przewożonych dzieci: 1. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad przewożonym dzieckiem. W tym celu 
musi zapewnić na swój koszt 1 (jednego) opiekuna dziecka na całej trasie przejazdu w obie strony, 
przeszkolonego w pomocy przedmedycznej lub posiadającego dyplom pielęgniarki/pielęgniarza 
zawodowego. Ponadto opiekun musi być osobą pełnoletnią, mającą pełną zdolność do czynności 
prawnych, która daje rękojmię bezpiecznego dojazdu dziecka do Ośrodka i z Ośrodka. 

6. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 (jednym) pełnosprawnym autobusem lub busem, 
który umożliwi przewóz łącznie 2 (dwóch) osób, bez kierowcy (z miejscami siedzącymi dla 
1 dziecka oraz 1 opiekuna). 



7. Autobus lub bus musi umożliwiać bezpieczny przewóz dziecka niepełnosprawnego i być 
dostosowany do rodzaju niepełnosprawności przewożonego dziecka tj. musi mieć możliwość 
zamocowania specjalistycznego fotelika dla jednego dziecka wraz z odpowiednio dopasowanymi 
pasami bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany dostosować środek transportu do przewozu 
dziecka niepełnosprawnego na własny koszt. Ww. dotyczy również ewentualnego przywrócenia 
środka transportu do stanu pierwotnego. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia sprawnym technicznie autobusem 
lub busem każdego dnia roboczego od poniedziałku do czwartku, z wyjątkiem okresów wolnych od 
zajęć lekcyjnych. 

9. Dowóz i odwóz dziecka odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez dyrektora 
Ośrodka, do którego Wykonawca jest zobowiązany się dostosować, przy założeniu jednak, że 
dowóz ucznia rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż o godz. 7:00 z pierwszego przystanku 
a przyjazd do Ośrodka nastąpi nie później niż o godz. 7:50, oraz że powrót ucznia z Ośrodka 
odbywać się będzie od poniedziałku do czwartku pomiędzy godz. 14:30 - 15:30. 

10. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny brutto za 
1km przejazdu (przewozu) usługi transportowej, obejmującej również koszt opiekuna. 

11. Zamawiający finansuje jedynie przewóz dziecka od pierwszego do ostatniego przystanku, 
zgodnie z trasą przejazdu. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusu lub busu z bazy 
i do bazy Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w gotowości technicznej wykonania 
zamówienia w całym okresie realizacji zamówienia, tj. od 1 września 2014 r. do dnia 26 czerwca 
2015 r. w dniach nauki szkolnej, od poniedziałku do czwartku: razem 154 dni. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego z rodzicami dziecka każdorazowo 
przed opuszczeniem bazy w celu ustalenia konieczności wykonania usługi w danym dniu. W tym 
celu Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy numer telefonu rodziców przewożonego 
dziecka. 

14. W przypadku braku konieczności wykonania usługi przewozowej za każdy dzień pozostawania 
Wykonawcy w gotowości technicznej wynagrodzenie będzie wyliczone jako iloczyn dziennej 
długości trasy podanej powyżej w pkt. 2 i 5 % ceny jednostkowej brutto za 1 km podanej w ofercie.

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: 13.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

• Przewóz Osób Mariusz Kuśmirek, os. Księcia Władysława 8c/12, 44-240 Żory, 
kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67523,33 PLN.



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 34442,10 
• Oferta z najniższą ceną: 34442,10 / Oferta z najwyższą ceną: 34442,10 
• Waluta: PLN. 

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 13.08.2014 r.


