
Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki oraz 

Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach w  roku szkolnym 

2017/2018 – Trasa Nr 4 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

nie  

Nazwa projektu lub programu 

nie dotyczy 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 526672-N-2017 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego 

nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających  

nie  

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej  

nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, krajowy numer identyfikacyjny 27625853000000,                               

ul.  Parkowa  9, 44230   Czerwionka-Leszczyny, państwo Polska, woj. śląskie,                                                              

tel. 032 4295911, 4318105, faks 032 4311760, 4318105, e-mail zp@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Adres strony internetowej (URL): www.czerwionka-leszczyny.pl 

Adres profilu: nie dotyczy 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy 



 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym   

w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających 

indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie 

zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który                   

z zamawiających zawarł umowę): 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki oraz Szkoły Podstawowej Nr 5                 

im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach w  roku szkolnym 2017/2018 – Trasa Nr 4 

 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

ZP.271.6.2017 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla dzieci z sołectwa Szczejkowic  

i Stanowic do szkół i ze szkół w roku szkolnym 2017/2018 tj. na trasie: Gmina i Miasto Czerwionka-

Leszczyny/sołectwo Szczejkowice -  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki oraz Szkoła 

Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach w okresie od 4 września                  

2017 r. do 22 czerwca 2018 r. (łącznie 186 dni zajęć szkolnych). 

 

2. Długość trasy przejazdu w obie strony codziennie wynosi 24,4 km  tj.: 2 x 12,2 km 

 

3. Trasa przejazdu ma następujący przebieg: 

 

– rozpoczęcie – Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny/sołectwo Szczejkowice: ul. Piaskowa                          

(I przystanek: ul. Piaskowa 30 obok sklepu) - ul. Gajowa – ul. Gliwicka  

(II przystanek: “PA” Szczejkowice-Centrum przy sklepie spożywczym) – sołectwo Stanowice - ul. 

Leśna (III przystanek: ul. Leśna 57) – ul Leśna (IV przystanek:  

ul. Leśna 17a) – ul. 1 Maja – ul. Zwycięstwa - ul. Wyzwolenia  – dzielnica Czerwionka: ul. Furgoła – 

ul. Wolności - ul. Szkolna docelowo: ul. Szkolna 3 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka 

Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach (V przystanek) -3 Maja – ul. Furgoła - docelowo                                   

ul. Furgoła 71 Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki (VI przystanek: parking obok 

szkoły), 



 

gdzie “PA” - oznacza istniejący przystanek autobusowy. 

 

Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 

 

4. Ilość przewożonych dzieci: 14. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad przewożonymi dziećmi. W tym celu musi 

zapewnić na swój koszt 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 szkoły i ze szkoły. 

 

6. Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym pełnosprawnym autobusem, który umożliwi 

przewóz łącznie 15 osób, bez kierowcy (z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz                                 

1 opiekuna). 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku zaoferowania w ofercie przez Wykonawcę autobusu 

umożliwiającego przewóz większej ilości osób niż 15 (bez kierowcy), ma prawo zwiększyć ilość 

przewożonych dzieci maksymalnie do liczby wolnych miejsc w zaoferowanym autobusie. Ponadto,                               

w przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie więcej niż 1 autobusu Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zwiększenia ilości przewożonych dzieci do liczby wolnych miejsc w zaoferowanym autobusie                   

z najmniejszą ilością miejsc. 

 

Zmiana (zwiększenie) ilości przewożonych dzieci, o której mowa powyżej, pozostanie bez wypływu na 

wynagrodzenie Wykonawcy (nastąpi w ramach tego wynagrodzenia) oraz bez wpływu na trasę 

przejazdu, o której mowa w pkt 3. 

 

8. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia sprawnym technicznie autobusem 

każdego dnia roboczego, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć. 

 

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

następujących szkół: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Tadeusza Kościuszki oraz Szkołą Podstawowa Nr 5 

im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynach do którego Wykonawca jest zobowiązany się 

dostosować, przy założeniu, 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  a 16:30. 

 

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 dzieci od pierwszego do ostatniego przystanku, zgodnie                  

z trasą przejazdu. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusu  z bazy i do bazy Wykonawcy. 

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie  



II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8 

Dodatkowe kody CPV:  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony  

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: - 

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

Postępowanie/część zostało unieważnione nie  

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2017 

 

IV.2 Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT: 63033,33 

Waluta: PLN 

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert: 1 

w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie  

 

Usługi Transportowe Antoni Gołomb ,  antonigolomb@interia.pl,  ul. Gliwicka 50, 44-246,  

Szczejkowice,  kraj/woj. śląskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie  

Skrót literowy nazwy państwa:  

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ                                

O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy: 48333,96 

Oferta z najniższą ceną/kosztem:  48333,96 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem: 48333,96   



Waluta: PLN 

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom: - 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

 

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 

ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  

 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

 

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.  

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 11.07.2017 r. 

 


