
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych                        

w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły 

Podstawowej w Przegędzy roku szkolnym 2019/2020 - Trasa Nr 3 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  

Numer ogłoszenia: 568864-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Krajowy numer identyfikacyjny 27625853000000,  

ul. Parkowa  9, 44-230   Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, państwo Polska,                           

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

faks 032 4311760, 4318105.  

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

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły Podstawowej              

Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy roku szkolnym 

2019/2020 - Trasa Nr 3 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP.271.5.2019 

 

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 terenu Gminy  

i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy do szkoły i ze szkoły  

w roku szkolnym 2019/2020 tj. w okresie od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. (łącznie 188 dni zajęć 

szkolnych) na dwóch  trasach: 

  

http://www.czerwionka-leszczyny.pl/


1) Palowice – Zespół Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny – Szkoła Podstawowa  

Nr 1 w dzielnicy Leszczyny - Szkoła Podstawowa w Przegędzy, zwana dalej trasą: „Palowice”, 

  

2) Dębieńsko – Zespół Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny – Szkoła Podstawowa  

Nr 1 w dzielnicy Leszczyny - Szkoła Podstawowa w Przegędzy, zwana dalej trasą: „Dębieńsko”. 

 

2. Długość tras przejazdu w obie strony codziennie wynosi 84,4 km  tj.: 2 x 42,20 km  

w tym: 

 

1) trasa: Palowice -  45 km tj. 2 x 22,5 km 

 

rozpoczęcie - sołectwo  Palowice:  ul. Wiejska (I przystanek: “PA” Palowice-Centrum obok Restauracja 

Palowiczanka przy ulicy Wiejskiej) - ul. Wiejska - ul. Bełkowska (II przystanek: ”PA” ul. Bełkowska 10) 

– sołectwo Bełk ul. Palowicka (III przystanek: „PA” Palowice – Las) – ul. Palowicka (IV przystanek: 

„PA” Bełk - Palowicka) ul. Główna - ul. Dębowa – ul. Graniczna - ul. Główna (V przystanek: “PA”          

ul. Główna 159 skrzyżowanie z ulicą  Ramży) – ul. Główna (VI przystanek: „PA” Bełk - Skrzyżowanie) - 

ul. Główna (VII przystanek: “PA” Bełk-Szpital”) - sołectwo Stanowice: ul. Zwycięstwa – ul. Wyzwolenia 

- dzielnica Czerwionka : ul. Furgoła - (VIII przystanek: przy ulicy Furgoła „PA” Czerwionka Centrum) - 

ul. Armii Krajowej (IX przystanek przy ul. Armii Krajowej przy wjeździe na ul. Nowy Dwór) – dzielnica 

Leszczyny: ul. Ks. Pojdy (X przystanek: Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach, ul. 

Przedszkolna 1) – ul. Ks. Pojdy (XI przystanek: „PA” Leszczyny ul. Ks. Pojdy 77) – sołectwo Przegędza: 

ul. Leszczyńska – ul. Mikołowska – ul. Szkolna (XII przystanek – Szkoła Podstawowa w Przegędzy                      

ul. Szkolna 1), 

 

gdzie “PA” - oznacza istniejący przystanek autobusowy. 

 

Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 

 

2) trasa: Dębieńsko - 39,4 km tj. 2 x 19,7 km 

 

rozpoczęcie – dzielnica Dębieńsko: ul. Zabrzańska (I przystanek: „PA” Dębieńsko – Las) ul. Prosta                   

(II przystanek: ul. Prosta 17 obok szkoły) - Jesionka – (III przystanek: “PA”  Dębieńsko Wielkie) –                   

ul. Odrodzenia – ul. Górnicza (IV przystanek: „PA” ul. Górnicza 34) –dzielnica Czuchów :ul. 

Przemysłowa – ul. Kochanowskiego (V przystanek: “PA” ul. Kochanowskiego 5) - ul. 3 Maja (VI 

przystanek: “PA” Czuchów-Sklep) – ul. 3 Maja - ul. Cmentarna  (VII przystanek: skrzyżowanie                         

ul. Cmentarnej z ul. Folwarczną) - ul. Główna  - ul. Rybnicka – (VIII przystanek ul. Rybnicka 42) 

dzielnica Leszczyny: ul. Polna (IX przystanek: “PA” ul. Polna 8) ul. Ks. Pojdy - (X przystanek: obok 

Pizzerii Miketa) – ul. Ligonia – ul. Konopnickiej – (XI przystanek: „PA” Leszczyny-Konopnickiej) –                   

ul. Konopnickiej – ul. Ligonia – ul. Ks. Pojdy (XII przystanek: Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce-

Leszczynach, ul. Przedszkolna 1) – ul. Ks. Pojdy –  (XIII przystanek: „PA” Leszczyny ul. Ks. Pojdy 77) 

sołectwo Przegędza: ul. Leszczyńska – ul. Mikołowska – ul. Szkolna (XIV przystanek – Szkoła 

Podstawowa w Przegędzy ul. Szkolna 1), 

 

gdzie “PA” - oznacza istniejący przystanek autobusowy. 

 

Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 

 

3. Ilość przewożonych dzieci: 



 

1) na trasie Palowice - około 30 dzieci, 

 

2) na trasie Dębieńsko - około 21 dzieci (w tym jedno z dzieci jest przewożone na wózku 

inwalidzkim). 

 

4 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad przewożonymi dziećmi  

w każdym z autobusów. W przypadku dziecka transportowanego na wózku inwalidzkim  Wykonawca 

zobowiązany jest do bezpiecznego ulokowania dziecka w pojeździe oraz zapewnienie bezpieczeństwa  

podczas wsiadania i wysiadania dziecka niepełnosprawnego z pojazdu.  W  tym celu musi zapewnić 

na swój koszt co najmniej 1 opiekuna dzieci na każdej trasie przejazdu w obie strony (łącznie                        

2 opiekunów). Opiekunami dzieci muszą być osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności 

prawnych, które dają rękojmię bezpiecznego dojazdu do szkół i ze szkół. 

 

5. Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 (dwoma) pełnosprawnymi autobusami, które 

umożliwią przewóz: 

1) na trasie: Palowice łącznie 31 osób, bez kierowcy (z miejscami siedzącymi dla wszystkich 

dzieci oraz 1 opiekuna), 

2) na trasie: Dębieńsko łącznie 22 osób, bez kierowcy (z miejscami siedzącymi dla wszystkich 

dzieci oraz 1 opiekuna, a także z miejscem dla 1 dziecka przewożonego na wózku 

inwalidzkim). 

 

6. Autobus na trasie: Dębieńsko musi umożliwić bezpieczny przewóz dziecka niepełnosprawnego na 

wózku inwalidzkim i być dostosowany do rodzaju niepełnosprawności przewożonego dziecka. Musi 

spełnić następujące warunki: 

1) możliwość przewozu 1 dziecka w wózku inwalidzkim, 

2) posiadanie pasów bezpieczeństwa dostosowanych do rodzaju       niepełnosprawności. 

 

Wykonawca jest zobowiązany dostosować autobus do przewozu dziecka niepełnosprawnego na 

wózku inwalidzkim na własny koszt. Ww. dotyczy również ewentualnego przywrócenia środka 

transportu do stanu pierwotnego. 

 

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

umożliwiającego przewóz większej ilości osób niż: 

  

1) na trasie: Palowice - większej ilości osób niż: 31 osób (bez kierowcy) Zamawiający ma prawo 

zwiększyć ilość przewożonych dzieci do liczby wolnych miejsc w zaoferowanym autobusie.  

 

2) na trasie: Dębieńsko - większej ilości osób niż: 22 osób (bez kierowcy) Zamawiający ma prawo 

zwiększyć ilość przewożonych dzieci do liczby wolnych miejsc w zaoferowanym autobusie.   

 

W przypadku podania przez Wykonawcę w ofercie więcej niż 1 autobusu dla jednej z ww. tras 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości przewożonych dzieci do liczby wolnych miejsc 

w zaoferowanym dla tej trasy autobusie z najmniejszą ilością miejsc. 

 

8. Zmiany (zwiększenie) ilości przewożonych dzieci, o których mowa powyżej, pozostaną bez 

wypływu na wynagrodzenie Wykonawcy (nastąpią w ramach tego wynagrodzenia) oraz bez wpływu 

na trasy przejazdu, o których mowa w pkt 2. 



 

9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania zamówienia sprawnymi technicznie  

2 autobusami każdego dnia roboczego, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć. 

 

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

dyrektorów szkół do którego Wykonawca jest zobowiązany się dostosować, przy założeniu, że dowóz 

uczniów rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż o godz. 630 z pierwszych przystanków, a przyjazd do 

szkół nastąpi nie później niż o godz. 800, oraz że powrót uczniów ze szkoły odbywać się będzie 

pomiędzy godz. 1400 -  1630. 

 

11. Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny brutto za 1km 

przejazdu (przewozu) usługi transportowej, obejmującej również koszt opiekunów. 

 

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

z trasami przejazdu. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów  z bazy i do bazy 

Wykonawcy. 

 

Uwaga ! Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia  przebieg tras może 

ulec niewielkim zmianom, z zastrzeżeniem że długość tras, o których mowa  

w pkt. 2. może ulec skróceniu, najwyżej jednak każda o 20 %.  

W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie wykonane trasy 

przejazdu (ilość kilometrów). 

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części: nie  

 

II.5) Główny Kod CPV: 60130000-8 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

 

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

 

III.3) Informacje dodatkowe:  
 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/08/2019 

 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 139 572,59 

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 

 

Nazwa wykonawcy: Usługi Transportowe GOLOMB Sławomir Gołomb  

Email wykonawcy: golombs@wp.pl  

Adres pocztowy: ul. Ściegiennego 12  

Kod pocztowy: 43-180  

Miejscowość: Orzesze  

Kraj/woj.: śląskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

 

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

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 123 764,16 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 123 764,16 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 123 764,16 

Waluta: PLN  

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

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) Uzasadnienie 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 12.08.2019 r.  


