
                                                                                        Załącznik nr 3 do SIWZ -  

                                                                                        Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

 

Opis dla zadania 1 - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu gminy Domaszowice do 

i ze szkół podstawowych łącznie z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą 

w czasie drogi do i z placówek oświatowych.  

 

Przedmiot zamówienia obejmuje przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy 
Domaszowice do i ze szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej w 
Domaszowicach oraz Szkoły Podstawowej w Polkowskiem wraz z pełnieniem opieki 
nad dziećmi i młodzieżą, w formie zakupu biletów miesięcznych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bilety przed rozpoczęciem miesiąca, 
w którym następuje przewóz dzieci. Koszty druku oraz dostawy biletów ponosi 
Wykonawca. 
Dopuszcza się, o ile będą miejsca w pojazdach,  przewóz innych osób, które będą 
ponosić koszty przejazdu na rzecz przewoźnika  z zastrzeżeniem zapisów ustawy z 
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach ulgowych przejazdów środkami publicznego 
transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 295 z późn. zm.). 
Dokładne godziny dowozów, odwozów trasy oraz liczba osób dowożonych/ 
odwożonych do i z poszczególnych miejscowości/placówek oświatowych zostaną 
podane po sporządzeniu planów zajęć w placówkach oświatowych, jednak nie 
później niż do dnia 26.08.2019 r. Pojazdy muszą mieć miejsca siedzące dla wszystkich 
przewożonych dzieci i młodzieży, muszą być w pełni  sprawne oraz powinny 
posiadać, zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednie oznakowanie pojazdu 
do przewozu dzieci i młodzieży. Pojazdy wykonujące usługę muszą posiadać 
ubezpieczenie OC i NW oraz aktualny przegląd techniczny. Dzieci i młodzież mogą 
przebywać w pojeździe w trakcie jednego kursu maksymalnie 30 minut. Dzieci i 
młodzież powinny być przewożone do szkół najkrótszą trasą i w najkrótszym czasie 
jednak nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, które rozpoczynają się 
następująco: 
1. Szkoła Podstawowa w Domaszowicach (SP Domaszowice) – godz. 8.00 
2. Szkoła Podstawowa w Polkowskiem (SP Polkowskie) – godz. 8.15 
Dzieci i młodzież będą odbierani z poszczególnych miejscowości gminy 
Domaszowice.  
 
Proponowane trasy wyglądałyby następująco : 
Trasa Nr 1 

- Świbne (1), Woskowice Górne  (4), Polkowskie (4), Włochy (14),  Dziedzice (10), 
Domaszowice (szkoła), liczba dzieci ogółem: 33 
- Strzelce  (46), Domaszowice (szkoła), liczba dzieci ogółem: 46 
Trasa Nr 2 

- Sułoszów (1), Gręboszów (7), Zalesie (11), Domaszowice (szkoła) liczba dzieci 
ogółem: 19 
- Domaszowice, Siemysłów (23), Domaszowice (szkoła), liczba dzieci ogółem: 23 
- Domaszowice, Zofijówka (8), Nowa Wieś (4 ), Wielołęka (12), Domaszowice 
(szkoła), liczba dzieci ogółem : 24 



Trasa nr 3 

- Gręboszów (1), Strzelce (11), Świbne (2), Woskowice G. (12), Polkowskie (szkoła), 
liczba dzieci ogółem : 26 
- Włochy (11), Polkowskie (7), Polkowskie (szkoła), liczba dzieci ogółem: 18 
Kursy powrotne ze Szkoły Podstawowej w Domaszowicach powinny odbywać się 
dwa razy w ciągu dnia. Kursy powrotne ze Szkoły Podstawowej w Polkowskiem 
powinny odbywać się dwa razy w ciągu dnia do poszczególnych miejscowości: 
Trasa nr 1 powrót : 

- Domaszowice (szkoła), Zofijówka, Nowa Wieś, Wielołęka, Dziedzice, Włochy, 
Polkowskie, Woskowice Górne (przewóz dwa razy w ciągu dnia) 
Trasa nr 2 powrót : 

- Domaszowice (szkoła), Siemysłów, Zalesie, Strzelce, Gręboszów, Sułoszów 
(przewóz dwa razy w ciągu dnia) 
Trasa nr 3 powrót : 

- Polkowskie (szkoła), Świbne, Woskowice G., Polkowskie, Włochy, Strzelce,  
Gręboszów  (dwa razy w ciągu dnia) 
Proponowane godziny powrotu ze Szkoły Podstawowej w Domaszowicach 13.20 
oraz ostatni kurs w zależności od ilości lekcji o godz. 14.15 lub 15.10, ze Szkoły 
Podstawowej w Polkowskiem godz. 13.30 i 14.30 (dokładne godziny powrotu w 
poszczególnych dniach zostaną podane po sporządzeniu planów zajęć w 
placówkach oświatowych,  jednak nie później niż do dnia 26.08.2019 r.). 
Długość proponowanych tras wynosi: 134 km dziennie. Kursy przedstawione są   w  
załączonych mapach,  obrazujących proponowane trasy. Wymienione trasy są 
przykładem i na ich podstawie Wykonawca ma obowiązek opracować plan 
przewozów na czas obowiązywania umowy i przedstawić go do akceptacji 
Zamawiającemu w terminie do dnia 28.08.2019 r. 
Ogółem liczba przewożonych dzieci i młodzieży: 189 w ciągu dnia.  
Podane liczby dzieci są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu 
publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie. Wykaz osób dowożonych 
z poszczególnych miejscowości przedstawia się następująco: 

Lp. Miejscowość SP Polkowskie SP w Domaszowicach Razem 

1. Woskowice G. 12 4 16 

2. Świbne 2 1 3 

3. Polkowskie 7 4 11 

4. Włochy 11 14 25 

5. Dziedzice  0 10 10 

6. Strzelce 11 46 57 

7. Gręboszów 1 7 8 

8. Sułoszów  0 1 1 

9. Zalesie 0 11 11 

10. Siemysłów 0 23 23 

11. Nowa Wieś 0 4 4 

12. Zofijówka 0 8 8 

13. Wielołęka 0 12 12 

 Razem:  44 145 189 



 
Informacja o liczbie dzieci i młodzieży dowożonych do poszczególnych placówek  

z poszczególnych miejscowości gminy Domaszowice: 

SP Polkowskie – 44 dzieci -  Woskowice G. (12), Świbne (2), Włochy (11), Polkowskie 
(7) , Strzelce (11), Gręboszów (1). 
SP w Domaszowicach – 145 dzieci– Woskowice Górne (4), Polkowskie (4), Włochy 
(14) , Dziedzice (10), Strzelce (46), Gręboszów (7) Sułoszów (1), Zalesie (11), 
Siemysłów (23), Nowa Wieś (4), Zofijówka (8), Wielołęka (12). 
Wykaz przystanków : 

1. Woskowice G. – 1 , 
2. Świbne – 1 , 
3. Polkowskie – 1 , 
4. Włochy – 1 , 
5. Dziedzice – 1 , 
6. Strzelce – 4 , 
7. Gręboszów – 2 , 
8. Sułoszów – 1 , 
9. Zalesie – 2 , 
10. Siemysłów 1 ,  
11. Nowa Wieś – 1 , 
12. Zofijówka – 1 , 
13. Wielołęka 1 ,  

Ponadto po jednym przystanku przy placówkach oświatowych tj. Szkoła 
Podstawowa w Domaszowicach i Szkoła Podstawowa w Polkowskiem. 
Harmonogram przewozów szkolnych może w trakcie trwania umowy ulegać 
zmianom z zastrzeżeniem, że Zamawiający  poinformuje Wykonawcę co najmniej na 
3 dni przed dniem wystąpienia zmian, Wykonawca ustali plan trasy oraz czas 
przejazdów po zaistniałych zmianach i dostarczy go  Zamawiającemu co najmniej na 
2 dni przed dniem wystąpienia zmian do akceptacji. 
 
 
Opis dla zadania 2 - Przewóz dzieci z terenu gminy Domaszowice do i z 

Publicznego Przedszkola w Domaszowicach łącznie z zapewnieniem opieki nad 

dziećmi w czasie drogi do i z placówki oświatowej. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bilety przed rozpoczęciem miesiąca, 
w którym następuje przewóz dzieci. Koszty druku oraz dostawy biletów ponosi 
Wykonawca. 

Dopuszcza się, o ile będą miejsca w pojazdach, przewóz innych osób, które będą 
ponosić koszty przejazdu na rzecz przewoźnika, z zastrzeżeniem zapisów ustawy z 
20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami 
publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295 z późn. zm.). 
Dzieci mogą przebywać w pojeździe w trakcie jednego kursu maksymalnie  
30 min. Dzieci powinny być przewożone do przedszkola najkrótszą trasą  
w jak najkrótszym czasie,  jednak nie później niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, 
które rozpoczynają się w Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach  
o godz. 8.00. 
Dzieci będą odbierane z poszczególnych miejscowości gminy Domaszowice. 
Proponowane trasy wyglądałyby następująco: 



Trasa nr 4   
- Strzelce (12), Gręboszów (3), Zalesie (1), Domaszowice (przedszkole), liczba dzieci 
ogółem: 16. 
- Włochy (2), Dziedzice (2), Zofijówka (1), Nowa Wieś  (4 ), Wielołęka (3), 
Domaszowice (przedszkole), Siemysłów (3), Domaszowice (przedszkole), liczba 
dzieci ogółem : 15. 
Dowóz dzieci z przedszkola do poszczególnych miejscowości nie może nastąpić 
wcześniej niż o godzinie 14.00.  
Trasa nr 4 powrót: 

- Domaszowice (przedszkole), Zalesie, Gręboszów, Strzelce 
- Domaszowice (przedszkole), Siemysłów, Domaszowice (przedszkole), Nowa Wieś, 
Zofijówka, Wielołęka, Dziedzice, Włochy 
Długość proponowanych tras wynosi 67,9 km dziennie. Wymienione trasy są 
przykładowymi i na ich podstawie Wykonawca  ma obowiązek opracować plan 
przewozów na czas obowiązywania umowy i przedstawić go do akceptacji 
Zamawiającemu w terminie do dnia 28.08.2019 r.  
Ogółem liczba przewożonych dzieci: 31 w ciągu dnia. Podane liczby dzieci są 
liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku 
szkolnego mogą ulec zmianie. Wykaz osób dowożonych z poszczególnych 
miejscowości przedstawia się następująco : 
 

Lp. Miejscowość PP w Domaszowicach 

1. Woskowice G. 0 

2. Świbne 0 

3. Polkowskie 0 

4. Włochy 2 

5. Dziedzice  2 

6. Strzelce 12 

7. Gręboszów 3 

8. Sułoszów  0 

9. Zalesie 1 

10. Siemysłów 3 

11. Nowa Wieś 4 

12. Zofijówka 1 

13. Wielołęka 3 

 Razem:  31 

 
Informacja o liczbie dzieci dowożonych do przedszkola z poszczególnych 

miejscowości gminy Domaszowice 

Publiczne Przedszkole w Domaszowicach – 31 dzieci, Włochy (2) , Dziedzice (2), 
Strzelce (12), Gręboszów (3), Siemysłów (3), Nowa Wieś (4 ), Zofijówka (1), Wielołęka 
(3), Zalesie (1). 
 

 

 



Wykaz przystanków : 

1. Woskowice G. – 1 , 
2. Świbne – 1 , 
3. Polkowskie – 1 , 
4. Włochy – 1 , 
5. Dziedzice – 1 , 
6. Strzelce – 4 , 
7. Gręboszów – 2 , 
8. Sułoszów – 1 , 
9. Zalesie – 2 , 
10.  Siemysłów 1 ,  
11.  Nowa Wieś – 1 , 
12.  Zofijówka – 1 , 
13.  Wielołęka 1 , 

Dodatkowo jeden przystanek przy Publicznym Przedszkolu w Domaszowicach. 
Harmonogram może w trakcie trwania  umowy ulegać zmianom z zastrzeżeniem, że 
Zamawiający  poinformuje  Wykonawcę  co najmniej na 3 dni przed dniem 
wystąpienia zmian. Wykonawca ustali  plan trasy oraz czas przejazdów po 
zaistniałych zmianach i dostarczy go Zamawiającemu co najmniej na 2 dni przed 
dniem wystąpienia zmian do akceptacji.  
  
 
Opis dla zadania 3 - Przewozy dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) z terenu 

gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych łącznie z zapewnieniem opieki 

nad dziećmi i młodzieżą w czasie drogi do i z placówek oświatowych 

Przedmiotem zamówienia są przewozy dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) z 
terenu gminy Domaszowice do i z placówek oświatowych tj. Zespołu Szkół 
Specjalnych w Namysłowie wraz z pełnieniem opieki w roku szkolnym 2019/2020. 
Dzieci i młodzież (4 niepełnosprawnych) należy przewieźć z następujących 
miejscowości: Domaszowice, Włochy, Świbne. Trasa obejmuje odbiór dziecka 
niepełnosprawnego spod domu i odwiezienie do Zespołu Szkół Specjalnych w 
Namysłowie oraz powrót do domu po zajęciach (w sumie 53,6 km dziennie i 4 osoby 
dziennie ). Przewozy odbywać się będą w dni nauki szkolnej, według wstępnego 
planu stanowiącego załącznik do umowy.  Wykonawca jest zobowiązany ustalić 
dokładną trasę wraz z godzinami przejazdu, a następnie poinformować o niej 
Zamawiającego oraz prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych przed 
rozpoczęciem realizacji umowy. Dzieci niepełnosprawne muszą być dowiezione do 
placówki w jak najkrótszym czasie, nie później niż na 10 minut i nie wcześniej niż 20 
min przed rozpoczynającymi się zajęciami. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00. Jak 
najszybciej po zakończonych zajęciach dzieci powinny być odebrane z placówki. 
Przewiduje się przewóz 4 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Namysłowie. 
Liczba przewożonych dzieci może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w czasie 
realizacji zamówienia. Podana liczba osób jest aktualna na dzień ogłoszenia o 
zamówieniu publicznym. Wykonawca uwzględni możliwość zmian godzin dowozu 
oraz odwozu dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) wynikający z organizacji pracy 
placówki oświatowej. 
O każdej zmianie w realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany poinformować 
Zamawiającego, a w przypadku zmiany trasy oraz godzin przejazdu również 



opiekunów prawnych dzieci. Na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym ilość 
kilometrów przewozu dzieci wynosi 53,6 km dziennie. Ilość ta może ulec zmianie w 
czasie realizacji zamówienia w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby 
dzieci i młodzieży (niepełnosprawnych) lub zmian placówek oświatowych. Cena za 
1 km podana w formularzu ofertowym przez Wykonawcę jest ceną  stałą w okresie 
realizacji zamówienia. 
Bez względu na środek transportu jakim będzie wykonywana usługa wypłacone 
zostanie wynagrodzenie za pokonanie trasy 53,6 km. Dopuszcza się zmianę ilości 
kilometrów tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy zmieni się trasa, np. w przypadku, gdy 
dojdzie dodatkowe dziecko lub zmieni się ilość placówek oświatowych. 
 

Opis dla zadań 1-3 

Zamawiający  poniesie koszty przewozu dzieci i młodzieży po trasach, nie poniesie 
kosztów przejazdu przewoźnika do początku i od końca trasy. Wykonawca w czasie 
przewozów zapewni opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Opiekunem nie może być 
kierowca pojazdu. Liczba opiekunów w pojeździe musi być tak skalkulowana, aby 
zapewnić pełną opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Zamawiający może bez 
dodatkowego wynagrodzenia, żądać od Wykonawcy zwiększenia liczby opiekunów. 
Wykonawca zapewni dzieciom i młodzieży (niepełnosprawnym) opiekę od 
momentu ich wejścia z przystanku do pojazdu, w pojeździe i po jego opuszczeniu – 
do momentu przekazania pod opiekę dyżurnemu nauczycielowi (w przypadku 
dzieci przedszkolnych wprowadzenie do przedszkola i przekazanie pod opiekę 
dyżurnemu nauczycielowi). Osoba pełniąca funkcję opiekuna jest zobowiązana do 
zapewnienia bezpiecznego wsiadania do pojazdu oraz wysiadania z pojazdu dzieci i 
młodzieży (osoby niepełnosprawne), przeprowadzania na drugą stronę jezdni, 
opieki i zwracania uwagi na właściwe zachowanie się w czasie przejazdu, w 
przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób w pojeździe, 
niedopuszczenie do ich przewozu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone przez dzieci i młodzież oraz osoby niepełnosprawne podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia.  
W przypadku braku możliwości zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje 
dodatkowo koszty przewozu wynikłe z wykonania usługi przez podmiot zastępczy 
wybrany przez Zamawiającego.  

Ilość pojazdów na danej trasie przewożących osoby niepełnosprawne należy 
dostosować do ilości przewożonych osób do szkół i dzieci do przedszkola. 
Wykonawca  musi posiadać taką liczbę pojazdów przeznaczonych do przewozu 
dzieci i młodzieży (osób niepełnosprawnych), aby zapewnić przewóz wymaganej 
liczby osób na danej trasie oraz w przypadku awarii jest zobowiązany zapewnić 
transport zastępczy o równoważnym standardzie technicznym. 
 


