
Zamawiający: Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny 

                         Zapytanie ofertowe pt. „Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny
w 2023-2024  roku”

Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  dowóz  uczniów  do  szkół  podstawowych  na  terenie  Gminy
Rejowiec Fabryczny w 2023 i 2024 roku.

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przewozowych taborem przystosowanym
do usług transportu zbiorowego w celu dowiezienia uczniów z przystanku do szkoły i ze szkoły
na przystanek .

Liczba uczniów jest  wielkością prognozowaną i  może ulec zmianie.  Zmiana ilości  uczniów  
w  trakcie  roku  szkolnego  nie  będzie  stanowić  podstawy  do  wnoszenia  roszczeń  przez
Wykonawcę w trakcie realizacji umowy. 

Faktury  wystawiane  będą  przez  Wykonawcę  na  podstawie  ilości  dni  dowozu  w  danym
miesiącu faktycznie wykonanego.

2. Ze  względu  na  różnorodność  kierunków  dojazdu  uczniów  do  szkół  oraz  różne  odległości
występujące pomiędzy poszczególnymi miejscowościami Wykonawcy zobowiązani są podać  
w ofercie  dzienną cenę ryczałtową dla  danej części.

3. Wykonawca  musi  zapewnić  odpowiednią  -  dla  każdej  trasy  -  liczbę  miejsc  siedzących
w autobusach. 

4. W przypadku zmiany organizacji pracy szkoły i skrócenia zajęć lekcyjnych np. w dni rekolekcji,
w  dni  sprawdzianów  i  egzaminów  zewnętrznych,  sprzątania  świata,  w przeddzień  ferii
świątecznych  itp.,  Wykonawca  zapewni  odwóz  uczniów  we  wcześniejszych  godzinach,  po
ustaleniu  z  Zamawiającym.  Zmiana  godziny  odwozów  nie  stanowi  dodatkowych  zadań  
i  należy wkalkulować ją w cenę.

5. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  świadczenia  usługi  przewozowej  pojazdami  sprawnymi
technicznie, zapewniającymi bezpieczeństwo uczniów, które spełniają wymagania szczegółowe
dla  pojazdów  do  przewozu  dzieci  i  młodzieży  szkolnej.  Wykonawca  winien  posiadać
wymagane  dokumenty  potwierdzające  właściwy  stan  techniczny  pojazdów  i kwalifikacje
kierowcy -  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

6. Wykonawca zobowiązuje się  do posiadania przez cały okres realizacji  zamówienia  ważnego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, obligatoryjnego przy zarobkowych przewozach
pasażerskich  autobusami,  jak  również  do  posiadania  i  aktualizacji  wszelkiego  rodzaju
uprawnień, zezwoleń, licencji i  badań technicznych pojazdów wymaganych przy wykonaniu
tego rodzaju przewozów. 

7. Opiekuna uczniów w czasie przewozów zapewnia Zamawiający.



8. Wykonawca w przypadku awarii własnego pojazdu zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić
pojazd  zastępczy  do  przewozu  uczniów.  Pojazd  zastępczy  winien  być  odpowiednio
przystosowany do wykonania przewozu, powinien być sprawny technicznie i  oznakowany.  
W  przypadku,  gdy  Wykonawca   nie  zapewni  pojazdu  zastępczego  zrobi  to  Zamawiający  
i obciąży Wykonawcę kosztami za wynajem zastępczego środka transportu.

9. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia sprawnych technicznie pojazdów do przewozu osób,  
b) posiadania  aktualnego  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej   -  OC  posiadaczy

pojazdów mechanicznych wraz z ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków
- NW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić
ciągłość tych ubezpieczeń w terminie realizacji przedmiotu zamówienia,

c) przestrzegania punktualności i ustalonego rozkładu czasowego przejazdów;
d) zapewnienia  dowożonym  uczniom  odpowiednich  warunków  bezpieczeństwa,  higieny  

i wygody przejazdów, 
e) świadczenia usług tymi pojazdami, które Wykonawca wykazał w złożonej ofercie,
f) dezynfekcji pojazdu w okresie obowiązywania stanu epidemii czy stanu epidemicznego.

10. Do obowiązków opiekuna, zapewnionego przez Zamawiającego będzie należało: 
a)  sprawdzanie stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu (imienna lista), 
b)  pilnowanie  ładu  i  porządku  przy  wsiadaniu  i  zajmowaniu  przez  uczniów  miejsc

w autobusie,
c)  ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy, 
d)  zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów w czasie przewozu, 
e)  zapewnienie bezpiecznego wsiadania i  wysiadania z pojazdu uczniom,
f)  w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu uczniów nie dopuszczenie

do  ich przewozu,
g) nadzorowania przestrzegania aktualnie obowiązujących wymogów sanitarnych na terenie

pojazdu.

11. Każdy  Wykonawca  winien  przeprowadzić  wizję  lokalną  tras  przewozu  w  celu  uzyskania
wszelkich niezbędnych informacji  koniecznych do przygotowania  oferty.  Szczególnie  należy
sprawdzić ilość kilometrów na poszczególnych trasach i dostosować ją do ilości dojeżdżających
uczniów oraz posiadanego taboru.  Zamawiający wyklucza możliwość  roszczeń  Wykonawcy  
z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  zrekompensowanie  szkód  wynikających  
z ewentualnych wypadków lub innych zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.

13.  Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu.
Zamawiający  nie  bierze  odpowiedzialności  za  wypadki  i  zdarzenia  jakiegokolwiek  typu,  
w  wyniku  których  nastąpi  szkoda  materialna,  uszkodzenie  ciała  czy  śmierć  spowodowane
działaniem Wykonawcy.



14. Zamawiający ma prawo do kontroli osób realizujących zamówienie oraz pojazdów, którymi to
zamówienie  jest  realizowane.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  
w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości osób realizujących
zamówienie  poprzez  odpowiednio  powołane  do  tego  celu  służby  (Policja,  Inspekcja  Ruchu
Drogowego).

WYKAZ SZKÓŁ WRAZ Z ODLEGŁOŚCIAMI OD PRZYSTANKÓW ORAZ PROGNOZOWANĄ ILOŚCIĄ
UCZNIÓW DOWOŻONYCH DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 

 Szkoła Podstawowa w Pawłowie Część I

Trasa nr 1

Lp. Przystanek
Prognozowana liczba

uczniów 
Odległość od szkoły do

poszczególnych przystanków
narastająco

1. Pawłów (szkoła) - -
2. Krzywowola 3 3,7 km
3. Zyngierówka 3 5,6 km
4. Leonów - 9,4 km
5. Wereszcze Duże 2 11,5 km

8

Uwaga : należy wycenić przywóz dzieci na godz.8:00 i odwóz  dwa razy o godz. 13:00 i 14:00 

Trasa nr 2

Lp. Przystanek
Prognozowana liczba

uczniów 
Odległość od szkoły do

poszczególnych przystanków
narastająco

1. Pawłów (szkoła) -  -
2. Krasne 23 2,8 km
3. Józefin 10 4,0 km
4. Zalesie Krasieńskie 5 5,7 km

38

Uwaga : należy wycenić przywóz dzieci na godz. 8:00 i odwóz dwa razy o godz. 13:00 i 14:00

Razem dowożonych do Szkoły Podstawowej w Pawłowie 46  uczniów .



 Szkoła Podstawowa w Lisznie Część II

Trasa nr 1

Lp. Przystanek
Prognozowana liczba

uczniów 
Odległość od przystanku

w pobliżu miejsca zamieszkania
ucznia do szkoły

1. Liszno (szkoła) - -
2. Toruń 15 2,5 km
3. Gołąb 18 7,3 km
4. Zalesie Kańskie 12 8,8 km

45

Uwaga : należy wycenić przywóz dzieci na godz. 8:00 i odwóz jeden raz o godz.  14:30

Trasa nr 2

Lp. Przystanek
Prognozowana liczba

uczniów 
Odległość od przystanku

w pobliżu miejsca zamieszkania
ucznia do szkoły

1. Liszno (szkoła) - -
2. Liszno Kolonia 13 3,0 km
3. Leszczanka 9 3,5 km
4. Wólka Kańska 14 6,4 km
5. Wólka Kańska Kolonia 5 9,0 km
6. Kanie 22 10,0 km

63

Uwaga : należy wycenić przywóz dzieci na godz. 8:00 i odwóz jeden raz o godz. 14:30

Razem dowożonych do Szkoły Podstawowej w Lisznie 108 uczniów .


