
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Zamieszczenie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

 Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny
Adres pocztowy:
ul. Parkowa 9
Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo:
Czerwionka-Leszczyny 44-230 śląskie
Telefon: Fax:
032 4295911, 4318105 032 4311760, 4318105
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.czerwionka-leszczyny.com.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów:

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny w roku szkolnym 2007/2008. 



II.1.2) Rodzaj zamówienia

 Usługi

II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  są  usługi  transportowe  dzieci  z  terenu  Gminy  i  Miasta  Czerwionka 
Leszczyny do szkół i ze szkół przy użyciu autobusów szkolnych w roku szkolnym 2007/ 2008 tj. w 
okresie od 03.09.2007 r. do 20.06.2008 r. (w dni nauki szkolnej - razem 184 dni). Wykonawca jest 
zobowiązany  do  wykonywania  zadania  sprawnymi  technicznie  autobusami  każdego  dnia 
roboczego, z wyjątkiem okresów wolnych od zajęć lekcyjnych. 
Przedmiot zamówienia obejmuje 7 niezależnych zadań obejmujących 7 tras przejazdu, na które 
wykonawcy zobowiązani są złożyć oferty częściowe oddzielnie dla każdego zadania. 
Zadania  Nr  1,3,4,5,6,7  wykonywane  będą  autobusem  Wykonawcy.  Natomiast  Zadanie  Nr  2 
wykonywane będzie  Autobusem marki  AUTOSAN typ A0909L.04.S (  ilość  miejsc  41 +1+1 )
stanowiącym  własność  Gminy  i  Miasta  Czerwionka-Leszczyny.  Autobus  ten  będzie 
wydzierżawiony Wykonawcy na podstawie umowy dzierżawy. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę 
na 1 lub na kilka zadań w tym  wszystkie 7 zadań opisanych  w Załączniku  Nr 1  niniejszego 
ogłoszenia. Na każde z 7 poszczególnych zadań należy złożyć oddzielną ofertę. 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

Główny przedmiot 60.11.31.00-4
Dodatkowe przedmioty

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

 Tak, ilość części: 7 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

 Nie 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data rozpoczęcia : 03/09/2007

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Każdy z oferentów ma obowiązek wnieść oddzielnie dla każdego zadania wadium w kwocie 
określonej dla danego zadania na które będzie składał ofertę częściową, przed upływem terminu 
składania ofert w następującej kwocie: 
a) Zadanie Nr 1 - 500,- zł. 
b) Zadanie Nr 2 - 400,- zł. 



c) Zadanie Nr 3 -  300,- zł. 
d) Zadanie Nr 4 - 700,- zł.
e) Zadanie Nr 5 - 400,- zł. 
f) Zadanie Nr 6 -  200,- zł. 
g) Zadanie Nr 7 - 200,- zł. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 
ustawy prawo zamówień publicznych tj: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy prawo zamówień publicznych. 
Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez 
Wykonawców, wymienione niżej w Informacji o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają 
dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy -Prawo 
Zamówień Publicznych). 
Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić i wskazać pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o 
udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie 
z art. 23 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych). W przypadku oferty składanej wspólnie 
przez podmioty do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane niżej w Informacji o 
oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu ppkt 1,2,3,9  przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego 
z członków. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu:

Do formularza oferty należy dołączyć poniższe oświadczenia lub dokumenty: 
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 
2) oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i 
spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 
29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 164 poz.1163 z. późn. zm). 
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału 
ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
4) wykaz osób - kierowców i opiekunów, które będą wykonywać zamówienie lub będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 



niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 
Zamawiający wymaga by kierowcy autobusów/busów wykazali się posiadaniem 
odpowiedniego do oferowanego środka transportu prawa jazdy oraz aktualnymi badaniami 
lekarskimi wymaganymi przepisami prawa. Kserokopię tych dokumentów należy dołączyć do 
oferty. Zamawiający wymaga by opiekunem dzieci była osoba posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, pełnoletnia, dająca rękojmię bezpiecznego dojazdu dzieci do szkoły i ze 
szkoły. 
5) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia autobusów/busów jakie wykonawca będzie 
wykorzystywał do realizacji zadania. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się aktualnym 
zaświadczeniem o stanie technicznym pojazdu (ksero dowodu rejestracyjnego z potwierdzeniem 
ważności kontroli technicznej oraz ilości miejsc). 
6) aktualną licencję, z której będzie wynikało, że wykonawca może wykonywać usługę polegającą 
na wykonywaniu krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób autobusami/ busami, 
7) informację o zatrudnieniu podwykonawców, 
8) oświadczenie opiekuna/ opiekunów oraz kierowcy/kierowców, 
9) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-
8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
10) aktualną polisę ubezpieczenia OC i NW. Do polisy należy dołączyć potwierdzenie jej 
opłacenia, a w przypadku ratalnego opłacenia polisy należy dołączyć potwierdzenie dokonanych 
opłat za aktualne okresy określone w polisie. 
11) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia 
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Do każdej oferty częściowej muszą zostać załączone dokumenty wskazane w  Informacji o  
oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu przygotowane odrębnie dla każdego Zadania. 
 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

  Nie 



Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona: 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.czerwionka-leszczyny.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny ul. Rostka 7 
44 -230 Czerwionka - Leszczyny 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 31/07/2007 Godzina: 10:30

Miejsce:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny, ul Parkowa 9 , 44- 230 Czerwionka Leszczyny 
Sekretariat 

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej:



ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH *

CZĘŚĆ 
Nr:  1

NAZWA: Z a d a n i e Nr 1 - Trasa Nr I: sołectwo Palowice - 
Gimnazjum Nr 7 w sołectwie Bełk.

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Trasa Nr I: sołectwo Palowice - Gimnazjum Nr 7 w sołectwie Bełk. 
a) długość trasy przejazdu w obydwie strony codziennie dla jednego autobusu: 12 km (2 x 6 km), 
b) trasa przejazdu:
 - rozpoczęcie - sołectwo Palowice : ul. Kolonia ( I przystanek ul. Kolonia obok krzyża) - ul. 
Woszczycka - ul. Wiejska ( II przystanek PA Palowice-Centrum obok Baru Palowiczanka przy 
ulicy Wiejskiej ) - ul. Bełkowska (III przystanek PA ul. Bełkowska 10) - sołectwo Bełk : ul 
Palowicka - docelowo Gimnazjum Nr 7 w Bełku przy ul. P. Szymochy 16, 
gdzie PA - oznacza istniejący przystanek autobusowy. 
Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 
Szczegółowy przebieg trasy wraz z przystankami zamieszczony jest na mapce stanowiącej 
załącznik do SIWZ. 
Wykonawca tego zadania musi dysponować dwoma pełnosprawnymi autobusami, które umożliwią 
przewóz łącznie 77 osób, bez kierowców (z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz 2 
opiekunów). 
c) ilość przewożonych dzieci: 75. 
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 w każdym 
autobusie oddzielnie. Dowóz i odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego 
przez dyrektora szkoły (odrębnie dla każdego autobusu), do którego wykonawca jest zobowiązany 
się dostosować, przy założeniu jednak, że dowóz uczniów rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 
o godz. 6:00 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 - 15:30. 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

Główny przedmiot 60.11.31.00-4
Dodatkowe przedmioty

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data rozpoczęcia:  03/09/2007 

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena 



CZĘŚĆ 
Nr: 2

NAZWA: Z a d a n i e Nr 2 - Trasa Nr II: sołectwo Palowice - 
Zespół Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny:

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Trasa Nr II: sołectwo Palowice - Zespół Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny:
 a) długość trasy przejazdu w obydwie strony codziennie: 60 km (2x30km),
 b) trasa przejazdu: 
- rozpoczęcie - sołectwo Palowice : ul. Dębowa 11 (I przystanek) - ul. Bełkowska (II przystanek PA 
ul. Bełkowska 10) - sołectwo Bełk : ul. Palowicka (III przystanek PA ul. Palowicka 91) - ul. 
Główna - ul. Dębowa - ul. Graniczna - ul. Główna ( IV przystanek PA ul. Główna 159 
skrzyżowanie z ulicą 26 Stycznia) - ul. Wolności ( V przystanek przy zajeździe MAT ul. Wolności 6 
) - ul. Wolności (VI przystanek PA Bełk-PGR) - dzielnica Czerwionka : ul.Parkowa ( VII 
przystanek przy ulicy Parkowej 7 obok Urzędu Gminy i Miasta) - ul. Furgoła - dzielnica Dębieńsko 
: ul. Jesionka - ( VIII przystanek PA Dębieńsko Wielkie-Rynek) - ul. Jesionka ( IX przystanek PA 
ul. Jesionka 35 ) - ul. Odrodzenia - ul. Górnicza, - dzielnica Czuchów : ul. Przemysłowa - ul. 
Kochanowkiego ( X przystanek PA ul. Kochanowskiego 5) - ul. 3 Maja ( XI Przystanek PA 
Czuchów-Skrzyżowanie) - ul Cmentarna (XII przystanek ul. Cmentarna 6) - ul. Szewczyka (XIII 
przystanek ul. Szewczyka 7) - ul. Rybnicka - dzielnica Leszczyny: ul. Ks A Pojdy ( docelowo XIV 
przystanek PA Leszczyny - Skrzyżowanie), 
gdzie PA - oznacza istniejący przystanek autobusowy. 
Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 
Szczegółowy przebieg trasy wraz z przystankami zamieszczony jest na mapce stanowiącej 
załącznik do  SIWZ.
 Wykonawca przy realizacji niniejszego zadania zobowiązany będzie do wykorzystania 1 Autobusu 
marki AUTOSAN ( ilość miejsc 41 +1+1 ) będącego własnością Gminy i Miasta Czerwionka - 
Leszczyny. Obligatoryjny wzór umowy dzierżawy Autobusu, którą Wykonawca zobowiązany 
będzie podpisać z Zamawiającym, stanowi Załącznik do  SIWZ 
c) ilość przewożonych dzieci: 40 
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. Dowóz i 
odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły, do 
którego 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. 8:00, oraz że powrót uczniów ze szkoły odbywać się będzie 
pomiędzy godz. 14:00 - 16:00. 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

Główny przedmiot 60.11.31.00-4
Dodatkowe przedmioty

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data rozpoczęcia: 03/09/2007 

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena 



CZĘŚĆ 
Nr: 3

NAZWA: Z a d a n i e Nr 3 - Trasa Nr III: sołectwo Szczejkowice 
do Gimnazjum Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach:

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Trasa Nr III: sołectwo Szczejkowice do Gimnazjum Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach: 
a) długość trasy przejazdu w obydwie strony codziennie: 24 km (2 x 12 km), 
b) trasa przejazdu:
 - rozpoczęcie - sołectwo Szczejkowice : ul. Wiejska 20 ( I przystanek obok szkoły ) - ul. Piaskowa 
(II przystanek ul. Piaskowa 30 obok sklepu) - ul. Gajowa - ul. Gliwicka ( III przystanek PA 
Szczejkowice - Centrum przy sklepie spożywczym) - ul. Gliwicka ( IV przystanek PA 
Szczejkowice - ferma) - ul. Żorska - sołectwo Stanowice : ul. Wyzwolenia - dzielnica Czerwionka 
ul. Furgoła - docelowo ul. Furgoła 71 Gimnazjum nr 3 ( V przystanek - parking obok szkoły).
 gdzie PA - oznacza istniejący przystanek autobusowy. 
Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 
Szczegółowy przebieg trasy wraz z przystankami zamieszczony jest na mapce stanowiącej 
załącznik  do  SIWZ.
Wykonawca tego zadania musi dysponować jednym pełnosprawnym autobusem, który umożliwi 
przewóz łącznie 44 osób bez kierowcy (z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz 
opiekuna). 
c) ilość przewożonych dzieci: 43 
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. Dowóz i 
odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły do 
którego wykonawca jest zobowiązany się dostosować, przy założeniu, że dowóz uczniów 
rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż o godz. 7:00 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 - 15:30. 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

Główny przedmiot 60.11.31.00-4
Dodatkowe przedmioty

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data rozpoczęcia: 03/09/2007 

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena 



CZĘŚĆ 
Nr: 4

NAZWA: Z a d a n i e Nr 4 Trasa Nr IV: Gmina i Miasto 
Czerwionka Leszczyny/ sołectwo Książenice - Gimnazjum Nr 5 w 
dzielnicy Czuchów oraz dzielnica Dębieńsko - Szkoła Podstawowa 
Nr 8 w dzielnicy Dębieńsko:

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Trasa Nr IV: Gmina i Miasto Czerwionka Leszczyny/ sołectwo Książenice - Gimnazjum Nr 5 w 
dzielnicy Czuchów oraz dzielnica Dębieńsko - Szkoła Podstawowa Nr 8 w dzielnicy Dębieńsko: 
a) długość trasy przejazdu w obydwie strony codziennie: 56 km ( 2 x 28 km)
b) trasa przejazdu: 
rozpoczęcie - sołectwo Książenice : ul. Brzozy ( I przystanek ul. Brzozy 56) - ul. Klimka - (II 
przystanek ul. Klimka 81) - powrót do ul. Ks A. Pojdy ( III przystanek ul. Ks. Pojdy 70 obok 
sklepu spożywczego) - ul. Ks. Pojdy (IV przystanek PA ul. Ks.Pojdy 120 Książenice -Szkola) 
- dalej przez Szczygłowice Osiedle aż do dzielnicy. Czuchów : ul. Gliwicka - ( V przystanek przy 
Gimnazjum nr 5 ul. Gliwicka 2), dalej przejazd bez dzieci (UWAGA : Zamawiający nie pokrywa 
kosztów przejazdu autobusu na tym odcinku) do dzielnicy. Czerwionka : ul. 3 Maja - ul. 
Przemysłowa -aż do ul. Górniczej 34 w dzielnicy Dębieńsko, 
dalej dzielnica Dębieńsko : ul. Górnicza (VI przystanek PA ul. Górnicza 34) - ul. Kałuży (VII 
przystanek ul. Kałży 22) -ul. Kałuży - ul. Markwioka (VIII przystanek- ul. Markwioka 8) - ul. 
Markwioka - ul. Odrodzenia (IX przystanek - ul. Odrodzenia 17) ul. Jesionka - ul. Prosta (X 
przystanek przy SP 8 przy ul. Prostej 5 ) - ul. Jesionka - ul. Odrodzenia (XI przystanek PA 
Leśniczówka ul. Odrodzenia) - ul. Odrodzenia (XII przystanek PA ul. Odrodzenia 91) ul. 
Odrodzenia ( XIII przystanek ul. Odrodzenia 17) - ul. Jesionka -ul. Prosta (XIV przystanek Szkoła 
Podstawowa nr 8 przy ul. Prostej 5). 
gdzie PA - oznacza istniejący przystanek autobusowy. 
Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 
Szczegółowy przebieg trasy wraz z przystankami zamieszczony jest na mapce stanowiącej 
załącznik  do  SIWZ. 
Wykonawca tego zadania musi dysponować jednym pełnosprawnym autobusem, który umożliwi 
przewóz łącznie 50 osób bez kierowcy (z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz 
opiekuna) 
c) Ilość przewożonych dzieci: 
- odcinek: sołectwo Książenice-Gimnazjum Nr 5 w dzielnica Czuchów przez Szczygłowice - 30 
osób 
- odcinek: dzielnica Dębieńsko ul. Górnicza do SP-8 - 49 osób
 (powrót do Leśniczówki) odcinek Leśniczówka - Szkoła Podstawowa nr 8 - 49 osób. 
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. Dowóz i 
odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramów ustalonych przez dyrektorów szkół do 
których 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 - 15:30. 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

Główny przedmiot 60.11.31.00-4
Dodatkowe przedmioty

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA



Data rozpoczęcia: 03/09/2007

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena 

CZĘŚĆ 
Nr: 5

NAZWA: Z a d a n i e Nr 5 -  Trasa Nr V : Gmina Czerwionka 
Leszczyny / dzielnica Leszczyny - Katowice:

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Trasa Nr V : Gmina Czerwionka Leszczyny / dzielnica Leszczyny - Katowice: 
a) długość trasy przejazdu w obydwie strony codziennie: 99 km. ( 2 x 49,5 km). 
b) trasa przejazdu: 
- rozpoczęcie - dzielnica Leszczyny : ul. Ks A Pojdy (I przystanek ul. Ks.A.Pojdy 83 obok 
Restauracji Echo) - ul. Armii Krajowej - dzielnica Czerwionka : ul. Furgoła - ul. Wolności (II 
przystanek ul. Wolności 2 obok MOK-u) - ul. 3 Maja - ul. Parkowa ( III przystanek przy ul. 
Parkowej 7 obok Urzędu Gminy i Miasta) - sołectwo Bełk: ul. Wolności - ul. Palowicka - ul. 
Bełkowska - sołectwo Palowice : ul. Wiejska (IV przystanek PA Palowice - Centrum obok Baru 
Palowiczanka) - ul.Woszczycka - dwupasmowa droga do Katowic - docelowo Zespół Szkół 
Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących, Katowice ul. Grażyńskiego 17. 
gdzie PA- oznacza istniejący przystanek autobusowy. 
Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 
Szczegółowy przebieg trasy wraz z przystankami zamieszczony jest na mapce stanowiącej 
załącznik  do  SIWZ. 
Wykonawca tego zadania musi dysponować jednym pełnosprawnym autobusem lub busem, który 
umożliwi przewóz łącznie 8 osób bez kierowcy (z miejscami siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz 
opiekuna) 
c) ilość przewożonych dzieci: 7. 
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. Dowóz  i 
odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły do 
którego wykonawca jest zobowiązany się dostosować, przy założeniu, że dowóz uczniów 
rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż o godz. 6:00 z pierwszego przystanku a przyjazd do 
szkoły nastąpi nie później niż o godz. 7:50, oraz że powrót uczniów ze szkoły odbywać się będzie 
pomiędzy godz. 14:15 - 18:00. 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

Główny przedmiot 60.11.31.00-4
Dodatkowe przedmioty

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data rozpoczęcia: 03/09/2007

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena 



CZĘŚĆ 
Nr: 6

NAZWA: Z a d a n i e Nr 6 - Trasa Nr VI: Gmina Czerwionka 
Leszczyny / dzielnica Czuchów- Rybnik:

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Trasa Nr VI: Gmina Czerwionka Leszczyny / dzielnica Czuchów- Rybnik: 
a) długość trasy przejazdu w obydwie strony codziennie: 56 km ( 2 x 28 km) 
b) trasa przejazdu:
 rozpoczęcie - dzielnica Czuchów : ul. Kopalniana ( I przystanek przy ul. Kopalnianej 41 obok 
sklepu meblowego ) - dzielnica Czerwionka : ul. 3 Maja - ul. Furgoła - dzielnica Leszczyny : ul. 
Armii Krajowej - ul. Czereśniowa - ul. Tuwima ( II przystanek przy ul. Tuwima.8) - ul. Chopina 
( III przystanek ul. Chopina nr 4) - ul. Czereśniowa - ul. Ks A. Pojdy - ul. Leszczyńska - sołectwo 
Przegędza : ul. Mikołowska - docelowo Rybnik ul. Hibnera 25. (IV przystanek Specjalny Zespół 
Szkolno -Przedszkolny - Szkoła Życia). 
gdzie PA - oznacza istniejący przystanek autobusowy. 
Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku. 
Szczegółowy przebieg trasy wraz z przystankami zamieszczony jest na mapce stanowiącej 
załącznik  do  SIWZ. Wykonawca tego zadania musi dysponować jednym pełnosprawnym 
autobusem lub busem, który umożliwi przewóz łącznie 5 osób bez kierowcy (z miejscami 
siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekuna) 
c) ilość przewożonych dzieci: 4 
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. Dowóz i 
odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły 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 - 16:30. 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

Główny przedmiot 60.11.31.00-4
Dodatkowe przedmioty

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data rozpoczęcia: 03/09/2007

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena 



CZĘŚĆ 
Nr: 7

NAZWA: Z a d a n i e Nr 7 Trasa Nr VII: trasa Gmina Czerwionka 
Leszczyny/ sołectwo Stanowice - - Gimnazjum Nr 4 w Czerwionce 
:

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Trasa Nr VII: trasa Gmina Czerwonka Leszczyny/ sołectwo Stanowice - - Gimnazjum Nr 4 w 
Czerwionce : 
a) długość trasy przejazdu w obydwie strony codziennie: 11 km - ( 2 x 5, 5 km ) 
b) trasa przejazdu: 
- rozpoczęcie - sołectwo Stanowice : ul. Leśna ( I przystanek ul. Leśna 17 a) - ul. 1 Maja (II 
przystanek obok Straży Pozarnej) - ul. Zwycięstwa - ul. Wyzwolenia - dzielnica Czerwionka : ul. 
Furgoła - ul. Wolności - ul.Szkolna - docelowo ul. Szkolna 3 Gimnazjum Nr 4 w Czerwionce.
 gdzie PA - oznacza istniejący przystanek autobusowy. 
Droga powrotna : trasa przejazdu jak wyżej w odwrotnym kierunku 
Szczegółowy przebieg trasy wraz z przystankami zamieszczony jest na mapce stanowiącej 
załącznik do SIWZ. Wykonawca tego zadania musi dysponować jednym pełnosprawnym 
autobusem lub busem, który umożliwi przewóz łącznie 9 osób bez kierowcy (z miejscami 
siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekuna) 
c) ilość przewożonych dzieci: 8 
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. Dowóz i 
odwóz dzieci odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły do 
którego wykonawca jest zobowiązany się dostosować, przy założeniu, że dowóz uczniów 
rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż o godz. 7:00 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 - 15:30. 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

Główny przedmiot 60.11.31.00-4
Dodatkowe przedmioty

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA
Data rozpoczęcia: 03/09/2007

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena 

Niniejsze  ogłoszenie  zostało  zamieszczone  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych 
w dniu 20 lipca 2007 r.
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