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Załącznik nr 7 do SIWZ 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu uczniów do szkół podstawowych w szkołach 

podstawowych na terenie Gminy Sierakowice poprzez zakupienie dla nich przez Gminę Sierakowice ulgowych 
biletów miesięcznych. W ramach świadczenia niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu do szkoły oraz powrotu ze szkoły. Niniejsze 
zamówienie obejmuje zakup ulgowych biletów miesięcznych u Wykonawcy, który jest uprawniony do 
świadczenia usług regularnego przewozu osób (posiada odpowiednie dokumenty zezwalające na 
świadczenie takich usług) na trasach obejmujących przystanki/miejsca przystankowe wskazane w niniejszej 
SIWZ. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania tras i rozkładu jazdy do potrzeb 
Zamawiającego po uwzględnieniu miejsc przystankowych podanych w niniejszej SIWZ, godzin rozpoczęcia 
zajęć, godzin odjazdu, liczby dzieci. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany do 
zapewnienia pierwszeństwa przejazdu uczniom posiadającym bilet miesięczny, a w przypadku wolnych 
miejsc, Wykonawca umożliwi korzystanie z przejazdu innym osobom. Rozliczenie płatności będzie się 
odbywało na podstawie ulgowych biletów, wg ich cen ustalonych w niniejszym postępowaniu. Bilety 
uprawniają do przewozu uczniów tylko w dniach nauki na trasie określonej na bilecie miesięcznym. 
Uczniowie nie będą uiszczać dodatkowych opłat za przejazdy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom opieki w czasie przewozu poprzez stałą obecność co 
najmniej jednego opiekuna w każdym z autobusów wykonujących tzw. kursy szkolne, którym nie może być 
kierowca autobusu oraz monitoring elektroniczny. W trakcie przewozu opiekun zobowiązany jest do: 
1) zapoznania uczniów z regulaminem obowiązującym w autobusie szkolnym;  
2) sprawdzania stanu liczbowego uczniów w chwili odbioru dzieci z terenu szkoły;  
3) dopilnowania porządku i pomocy przy wsiadaniu uczniów i zajmowaniu przez uczniów miejsc w 

autobusie (opiekun wsiada ostatni); 
4) zapewnienie bezpiecznego wysiadania uczniów z autobusu; 
5) przeprowadzania uczniów przez jednię; 
6) odprowadzania dowożonych uczniów na teren szkoły; 
7) w przypadku awarii lub wypadku sprawowanie opieki nad dowożonymi uczniami z zapewnieniem im 

pełnego bezpieczeństwa do czasu przyjazdu pojazdu zastępczego. 
3.  Okres świadczenia usługi – we wszystkie dni nauki szkolnej. Zakup biletów miesięcznych obejmuje 10 

miesięcy świadczenia usługi. Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi ustala się na dzień 1 
września 2020 r. Zakończenie świadczenia usługi ustala się na dzień 25 czerwca 2021 r.  

4.  Świadczenie usługi transportu drogowego osób musi być realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa w tym zakresie, w szczególności ustawa z dnia 20.06.1997r, Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U. z 2020r. poz. 110 ze  zm.), ustawa z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 
2019r., poz.2475 ze zm.), ustawa z dnia 15.11.1984r. Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020r. poz.8), ustawa z 
dnia 16.04.2004r, o czasie pracy kierowców (Dz.U. z 2019r. poz. 1180.) ustawa z dnia 23.06.1964r. Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 2019r poz.1145 ze zm.), Rozporządzenie z dnia 31.12.2002 r. Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego ich wyposażenia (Dz.U. z 2016r., 
poz.2022 ze zm.).  

5.  Przy typowaniu autobusu przeznaczonego dla uczniów należy przyjąć założenie, że nominalna pojemność 
pojazdu, którym Wykonawca będzie świadczył usługę w ramach tzw. kursu szkolnego, może być 
wykorzystywana maksymalnie w 90% (dotyczy uczniów). Świadczenie usług komunikacyjnych dla uczniów 
będzie realizowane odpowiednim sprzętem, tj. pojazdami dopuszczonymi w oparciu o aktualne obowiązujące 
przepisy dot. transportu drogowego osób. Przy typowaniu autobusu Wykonawca jest zobowiązany do 
uwzględnienia możliwości technicznych oraz warunków drogowych w celu zapewnienia realizacji usługi.  

 
6. Trasy oraz harmonogram przewozów uczniów do poszczególnych szkół w Gminie Sierakowice:  
 

Lp. 
  

Szkoła 

  
Godziny 

dowozu do 
szkoły na  

zajęcia 

TRASA   
  
  

Szacunkowa 
liczba uczniów 

w roku 
2020/2021 

Godziny odbioru ze 
szkoły (planowane) 

Miejsca postoju / przystanki, 
z  których uczniowie 
korzystają uczniowie 

dojeżdżający do szkół w 
Gminie Sierakowice 
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1 

SP nr 2 w 
Sierakowicach 

7.45 

  Sierakowice SP nr  2 

71 

14.10 (5 raz w tyg.) Paczewo 

14.40 (3 razy w tyg.) Bukowo 

15.30 (1 raz w tyg.) Sierakowice SP nr  2 

SP nr 2 w 
Sierakowicach 7.30 14.40 (5 razy w tyg.) 

Mrozy   

Stara Maszyna 4 

2 SP Lisie Jamy 7.40 13.40 

Szklana  

67 Leszczynki 

Szkoła Lisich Jamach 

3 
SP Załakowo i 

Kamienica 
Królewska 

7.45 

13.30 
Załakowo Szkoła 

  
15.15 

75 (SP 
Załakowo) + 15 
(SP Kamienica 

Królewska) 

  
  Pałubice Kapliczka  

  Pałubice Skrzyżowanie  

  Pałubice Most  

  Załakowo 1 

  Skrzeszewo Skrzyżowanie  

  Skrzeszewo 2  

  Skrzeszewo 3 

  Załakowo Szkoła 

  Załakowo Kapliczka  1  

  Załakowo Rozwidlenie  

  Załakowo 2  

  
Załakowo "Dworek na 
błotach" 

  Załakowo Rozwidlenie 1  

  Załakowo Kapliczka 2  

  Załakowo Szkoła 

4 SP Załakowo 7.35 

13.30  (5 razy w 
tygodniu) 
15.15. (5 razy w 
tygodniu) 

Migi 

15 
Migi 1 

Załakowo Szkoła 

Kamienica Królewska Szkoła 

5 
SP Kamienica 

Królewska 
7.50 

13.30  Skrzeszewo 1 

44 

15.15  Kamienica Królewska  Szkoła 

  Kamienica Królewska Tory 

  Kamienica Królewska Krzyż 

  Kamienicki Młyn Leśniczówka 

  Kamienica Królewska Szkoła 

6 SP Sierakowice nr 1 7.45 

13.55 Sierakowice SP nr  1 

59 
  Stara Maszyna 

14.55 Mrozy 

  Sierakowice SP nr 1 
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7 SP Gowidlino 7.32 ----------- 

Borowy Las 1  

28 

Borowy Las 2  

Borowy Las 3 

Gowidlinko 

Gowidlino Szkoła 
  

8 SP Gowidlino 7.50 ------------ 

Stara Huta 1  

27 

Stara Huta J. Trzemeszno 

Stara Huta Krzyż  

Stara Huta J. Kamionka  

Gowidlino Szkoła 

9 SP Gowidlino 7.55 ------------ 

  

49 

Rokiciny 

Dolina Jadwigi 

Smolniki Skrzyżowanie 

Gowidlino Szkoła 

Lemany 1 

Lemany 2 

Gowidlino Szkoła 

10 SP Gowidlino 7.40 --------------- 

  

 27 (SP 
Gowidlino )+ 20 

(Łyśniewo 
Sierakowickie) 

Łyśniewo Sierakowickie 
Szkoła 

Łyśniewo S. Miemino 

Łyśniewo Krzyż 1 

Łyśniewo Czarne 

Kowale 1  

Kowale 2  

Kowale Rozwidlenie 

Łyśniewo S. Krzyż 2 

Łyśniewo S. Rozwidlenie  

Łyśniewo S. Dwór 

Łyśniewo S. Szkoła 

Gowidlino Szkoła 

11 SP Gowidlino 7.55 -------------- 
Gowidlino Las  

31 
Gowidlino Szkoła 

12 SP Gowidlino --------- 12.45 

Gowidlino Szkoła   

Lemany 1  

36 

Lemany 2  

Stara Huta 1 

Stara Huta J. Trzemeszno 

Stara Huta Krzyż  

Stara Huta J. Kamionka  

Gowidlino Szkoła 



4 
SUE.271.13.2020 

Załącznik nr 7 do SIWZ dla przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług przewozowych dzieci do szkół podstawowych z terenu 
Gminy Sierakowice w okresie od 01.09.2020 r. do 25.06.2021 r. poprzez zakupienie dla nich przez Gminę Sierakowice ulgowych biletów 

miesięcznych”. Nr postępowania – SUE.271.13.2020. 
 

Smolniki Skrzyżowanie 

Smolniki 

Dolina Jadwigi 

Rokiciny 

Gowidlino Szkoła 

13 SP Gowidlino --------- 12.45 

Gowidlino Szkoła 

33 ( SP 
Gowidlino)+ 10 
(SP Łyśniewo 
Sierakowickie) 

Gowidlinko 

Borowy Las 3 

Borowy Las 2  

Borowy Las 1  

Gowidlino Szkoła 

Kawle 

Łyśniewo Sierakowickie 
Szkoła 

Łyśniewo S. Miemino 

Łyśniewo Krzyż 1 

Łyśniewo Czarne 

Kowale 1  

Kowale 2  

Kowale Rozwidlenie  

Łyśniewo S. Krzyż 2 

Łyśniewo S. Rozwidlenie 

Łyśniewo S. Dwór 

Łyśniewo S. Szkoła 

Gowidlino Szkoła 

14 SP Gowidlino --------- 

  Gowidlino Szkoła 

13 

  Gowidlinko 

13.55 Borowy Las 3 

  Borowy Las 2  

  Borowy Las 1  

  
Gowidlino Szkoła 
 
  

15 

    

13.40 

Gowidlino Szkoła 

34 
SP Gowidlino --------- 

Gowidlino Las  

Gowidlino Szkoła 

Lemany 1 

Lemany  2  

Stara Huta J. Kamionka  

Stara Huta Krzyż  

Stara Huta J. Trzemeszno 

Stara Huta 1  

Stara Huta Skrzyżowanie 

Smolniki Skrzyżowanie 
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Smolniki 

Dolina Jadwigi 

Rokiciny 

Gowidlino Szkoła 

16 SP Gowidlino --------- 14.25 

Gowidlino Szkoła 

8 SP Gowidlino+ 
10 (SP Łyśniewo 

Sierakowicki) 

Kawle 

Łyśniewo Sierakowickie 
Szkoła 

Łyśniewo S. Miemino 

Łyśniewo Krzyż 1 

Łyśniewo Czarne 

Kowale 1 

Kowale 2  

Kowale Rozwidlenie  

Łyśniewo S. Krzyż 2 

Łyśniewo S. Rozwidlenie  

Łyśniewo S. Dwór 

Łyśniewo S. Szkoła 

Gowidlino Szkoła 

17 SP Gowidlino ---------- 15.15 

Gowidlino Szkoła 

19 

Lemany 1 

Lemany 2  

Stara Huta J. Kamionka  

Stara Huta Krzyż  

Stara Huta J. Trzemeszno 

Stara Huta 1  

Stara Huta Skrzyżowanie 

Smolniki Skrzyżowanie 

Smolniki 

Dolina Jadwigi 

Rokiciny 

Gowidlino Szkoła 

18 SP Gowidlino ---------- 15.15 

Gowidlino Szkoła 

19 

Gowidlinko 

Borowy Las 1  

Borowy Las 2  

Borowy Las 3 

Gowidlinko 

Gowidlino Szkoła 

Kawle 

Łyśniewo Sierakowickie 
Szkoła 

Łyśniewo S. Miemino 

Łyśniewo Krzyż 1 
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Łyśniewo Czarne 

Kowale 1  

Kowale  2  

Kowale Rozwidlenie  

Łyśniewo S. Krzyż 2 

Łyśniewo S. Rozwidlenie  

Łyśniewo S. Dwór 

Łyśniewo S. Szkoła 

Gowidlino Szkoła 

19 SP Tuchlino 7.50 13.50 

Rębienica Górna 

56 

Rębienica Rozwidlenie 

Tuchlino Szkoła 

Kujaty 

Zarębiska Skrzyżowanie  

Tuchlino Szkoła 

Zarębiska  

Tuchlino Szkoła 

  

20 SP Mojusz 7.35 13.30 

Mojuszewska Huta 15 

Mojusz   

 
 
Zapewnienie miejsc siedzących dla dzieci od „0” do III kl. Zlecający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia 
dodatkowych miejsc postoju/przystanków na wyznaczonych trasach poza wskazanymi w tabeli. Wykonawca jest 
zobowiązany do ustawienia własnych słupów określających przystanki oraz rozkład jazdy autobusów.  
 
7. Założenia do tras i rozkładów jazdy:  

 
1) Wykonawca w ramach realizacji usługi przewozu uczniów zapewnia pozostałym pasażerom dojazd do 

Sierakowic oraz powrót z Sierakowic na zasadach ogólnych.  
2) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt opiekuna. 
3) Podane powyżej w tabeli /godziny dowozu do szkoły na  zajęcia  i godziny odbioru ze szkoły (planowane)/ są  

godzinami proponowanymi w roku szkolnym 2020/2021. Wykonawca jest zobowiązany tak dostosować  
swój rozkład jazdy do planu zajęć na rok szkolny 2020/2021, aby umożliwić dotarcie uczniom do szkoły 5-
25 minut przed rozpoczęciem zajęć oraz powrót ze szkoły wg planu lekcji. Opiekun odbiera dzieci z terenu 
szkoły lub miejsca postojowego i pomaga im przy wsiadaniu do autobusu. Opiekun doprowadza dzieci z 
autobusu na teren szkoły.  

 
Miesięczne zestawienie ilości biletów: 
 
 
Lp. Rodzaj biletu Bilety miesięczne na przejazdy ze 

szkoły i do szkoły 
Bilety miesięczne na przejazdy w 

jedną stronę z lub do szkoły 

Min 
szacunkowa 
miesięczna 
ilość biletów 

Max 
szacunkowa 
miesięczna 
ilość biletów 

Aktualna  
szacunkowa 
miesięczna 
ilość biletów 

Min 
szacunkowa 
miesięczna 
ilość biletów 

Max 
szacunkowa 
miesięczna 
ilość biletów 

Aktualna  
szacunkowa 
miesięczna 
ilość biletów 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Ulgowy bilet 

miesięczny na  
trasie do  4 km 

215 430 407 0 30 17 

2. Ulgowy bilet 
miesięczny na 
trasie powyżej 4 
km do 10 km 

73     145 135 0 15 10 

3. Ulgowy bilet 
miesięczny na 
trasie powyżej 10 
km  

20 32   32   0 0 0 

 

1) Zamawiający w tabeli wskazuje minimalny i maksymalny zakres świadczenia usługi przewozu uczniów 
szkół podstawowych na terenie gminy Sierakowice poprzez zakupienie dla nich przez Gminę Sierakowice 
ulgowych biletów miesięcznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z prawa opcji tj. 
zwiększenia zakresu zakupionych biletów do ilości wskazanej w kolumnie nr  4 i 7 w przypadku 
zwiększenia zapotrzebowania biletów nadanej trasie pod warunkiem posiadania stosownych środków na 
ten cel w budżecie Gminy Sierakowice (ilości w tabeli mają charakter szacunkowy i mogą być wyższe lub 
niższe niż założono) Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy w 
sytuacji zmiany przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 
z 2019r, poz. 2475 ze zm.) w zakresie zmiany sposobu organizacji transportu publicznego lub zmiany 
sytemu rozliczania rekompensaty w postaci dotacji przedmiotowej z budżetu państwa, o której mowa w 
art. 80 ww. ustawy, jednakże nie wcześniej niż 1 stycznia 2021r. oraz po zrealizowaniu 35% wartości 
minimalnej szacunkowej ilości biletów miesięcznych.. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w 
ilości kupowanych biletów miesięcznych. 

2) Podane ilości biletów miesięcznych na poszczególnych trasach są wartościami szacunkowymi. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości biletów. Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie w stosunku do Zamawiającego żądania realizacji umowy do wysokości 100% wartości ceny 
wybranej oferty.  

3) W przypadku zwiększenia ilości dowożonych uczniów, Wykonawca musi zapewnić ich dowóz w 
warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie 
przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat. Rozliczenie przyszłych płatności będzie odbywało się na 
podstawie rzeczywistej ilości sprzedanych biletów miesięcznych.  

4) Najpóźniej na 5 dni, za wyjątkiem miesiąca września, przed rozpoczęciem świadczenia usługi 
Wykonawca jest zobowiązany do umieszczania wykazu tras i rozkładów jazdy na swojej stronie 
internetowej oraz na przystankach. Ponadto jest zobowiązany do dostarczenia wykazu tras i rozkładów 
jazdy w wersji papierowej – plakat informujący w formacie A2 do wszystkich placówek oświatowych w 
ilości 2 sztuk dla danej placówki oświatowej oraz ulotki w ilości odpowiadającej liczbie uczniów 
dowożonych dla danej placówki oświatowej. Koszt niniejszej kampanii informacyjnej ponosi Wykonawca i 
winien je skalkulować w cenie oferty. W/w zobowiązanie Wykonawca ma również zastosowanie w 
przypadku zmiany rozkładu jazdy.  

 

8. Obowiązki Wykonawcy:  
1) Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności umożliwiających mu świadczenie 

usługi w ramach niniejszego zamówienia według warunków podanych w niniejszej zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r., poz.2140  ze zm.) SIWZ oraz 
ustawie z dnia 16.12.2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019r., poz.2475 ze zm.). W 
tym celu Wykonawca dokona niezbędnych formalności wymaganych cytowaną ustawą, w szczególności 
dostosuje istniejące rozkłady jazdy i trasy do potrzeb Zamawiającego uwzględniając warunki podane w 
SIWZ i uzyska wymagane prawem dokumenty.  

2) Wykonawcę obciążają wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymogów wymaganych od przewoźnika 
wynikających z w/w ustaw oraz innych przepisów szczególnych niezbędnych do prawidłowego i zgodnego 
z przepisami prawa świadczenie transportu drogowego.  

3) Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do dokonywania stosowych zmian w rozkładzie 
jazdy.  
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4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dowóz do szkół od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 
wolnych od zajęć szkolnych, tj. wakacji letnich, przerw świątecznych oraz dni wolnych zatwierdzonych 
przez Ministra Edukacji Narodowej jako dni wolne od zajęć szkolnych.  

5) Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt opiekę przewożonym uczniom zgodnie z 
obowiązkiem wynikającym z art. 32  ust. 3 i art. 39 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2020r, poz.910.) poprzez stałą obecność w każdym z autobusów w czasie przewozu dzieci tzw. 
Kursy szkolne, co najmniej jednego opiekuna, którym nie może być kierowca autobusu. Do kalkulacji 
ceny oferty należy przyjąć, że na jeden autobus realizujący przedmiot zamówienia przypada jeden 
opiekun. 

6) Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem świadczenia usługi dostarczyć Zamawiającemu wykaz 
opiekunów, z podaniem ich imienia, nazwiska trasy na której będą sprawować opiekę.  

7) Wykonawca musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i 
higieny. W przypadku dużego obłożenia na danej trasie Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
dodatkowe kursy. 

8) Wykonawca ubezpiecza autobusy i uczniów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i 
pozostających w związku z przewozem. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów związanych 
z eksploatacją i używaniem pojazdów. 

9) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić świadczenie usługi przewozu uczniów bez dodatkowej opłaty w 
sobotę, w przypadku zmiany organizacji zajęć, polegającej na odpracowywaniu zajęć szkolnych. 
Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem dyrektorów danej placówki 
o zmianie terminu dowozu. W przypadku niemożności dokonania zmian w rozkładzie Wykonawca 
zapewni dodatkowe kursy umożliwiające dzieciom dojazd do szkoły i powrót w ramach odpracowywania 
dnia wolnego w ramach posiadanych biletów miesięcznych. 

10) Wykonawca jest zobowiązany do punktualnego przestrzegania przedstawionego planu dowozów, a w 
wypadku awarii autobusu jest zobowiązany do podstawiania innego pojazdu umożliwiającego dowóz 
dzieci do szkół i powrót. 

 

9. Warunki świadczenia usług:  
1) Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania 

techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( tj. Dz.U. z 2020r. poz.110 z 
późn.zm.).  

2) Wyznaczone przez Zamawiającego trasy odbywają się po drogach posiadających zróżnicowaną 
nawierzchnię drogową, w tym nawierzchnię asfaltową, brukową, płyty Yombo, nawierzchnię gruntową. 
Miejscami na trasie występują poprzeczne i podłużne nierówności nawierzchni, itp.  

3) Zamawiający, z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia, 
którym Zamawiający nie może zapobiec w trakcie prowadzenia niniejszego postępowania, np. klęski 
żywiołowe, znacząca absencja chorobowa dzieci, itp. Zastrzega sobie prawo do wyznaczenia zastępczych 
dni nauki szkolnej pierwotnie planowanych jako wolne, w które Wykonawca w porozumieniu z 
Zamawiającym  zapewni dowóz dzieci bez dodatkowego wynagrodzenia.  

4) Autobusy muszą posiadać wystarczająca ilość miejsc zapewniających dowóz dzieci na określonej  trasie. 
5) W czasie obowiązywania umowy ilość kilometrów i ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w 

zależności od liczebności uczniów w szkołach i tygodniowych planów lekcyjnych.  
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony  rozkład 

jazdy, po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy.     
7) Ilość kupowanych biletów w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenie 

ilości dowożonych uczniów – Wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z 
tytułu zmniejszenia ilości dowożonych uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych 
opłat.  

8) Dystrybucja biletów miesięcznych będą zajmować się Dyrektorzy Szkół . W tym celu dyrektor szkoły do 16. 
każdego miesiąca przekaże Wykonawcy zapotrzebowanie na bilety miesięczne na kolejny miesiąc (lista 
imienna). Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do danej placówki oświatowej zamawianą ilość biletów 
najpóźniej do 25. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który zakupiono bilety. Doręczenie biletów 
dyrektorom placówek oświatowych nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego 
przez dyrektora danej placówki lub osobę przez niego upoważnioną i Wykonawcę. 

9) Rozliczenie za zakupione bilety nastąpi na podstawie faktury wystawionej na Gminę Sierakowice, do której 
wykonawca dołącza podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze ze szkół. Rozliczenia wykonywane będą w 
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cyklu miesięcznym na podstawie zestawienia biletów miesięcznych. Zamawiający płaci za bilety ulgowe 
wg cen zaproponowanych w ofercie. 

10) Zmiany w rozkładzie jazdy skutkujące zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości przejechanych km w trakcie 
obowiązywania umowy, nie wpływają na zmianę ceny jednostkowej biletu miesięcznego. 

11) Wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia jest zobowiązany do odbioru dzieci z miejsc 
postojowych/przystanków usytuowanych na trasie dowozu i dowiezienie ich pod szkołę oraz odbiór z 
terenu szkoły i odwiezienie ich na miejsca postojowe/przystanki w miejscu zamieszkania znajdujące się na 
trasie. 

 

10 . Wymogi sprzętowe: 
1) Usługi przewozowe muszą być wykonywane autobusami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z prawem 

polskim oraz spełniającymi następujące warunki.  
a) Pojemność – możliwość przewozu wg wymogów sprzętowych określonych w SIWZ, 
b) Napędzane silnikami wysokoprężnymi, spełniającymi normy ekologiczne,  
c) Wentylacja naturalna – poprzez przesuwane/uchylne okna boczne lub poprzez uchylne 

wywietrzniki dachowe. W przypadku wyposażenia pojazdów w klimatyzację, wyposażenie ich w 
okna przesuwne/uchylne nie jest obligatoryjne.  

d) Monitoring elektroniczny w co najmniej trzech miejscach autobusu. 
2) Obowiązkowe oznakowanie autobusów obejmuje co najmniej:  

a) Tablice liniowe – przednia i tylna; podświetlana tablica z numerem linii, z przodu dodatkowo z 
nazwą trasy; tablica boczna umieszczona z prawej strony pojazdu w okolicy drzwi z nazwą 
trasy i numerem linii, 

b) Kurs szkolny – oznacza pierwszeństwo przejazdu dla uczniów z biletami miesięcznymi 
zakupionymi przez Gminę Sierakowice. Kursy te umożliwiają dojazd i powrót dzieci ze szkół. W 
kursach szkolnych Wykonawca zapewnia opiekuna dbającego o bezpieczeństwo uczniów w 
czasie przejazdu. W ramach kursów szkolnych Wykonawca dowozi dzieci na miejsca postojowe 
wskazane w niniejszej SIWZ i z powrotem odbiera dzieci z terenu szkoły (lub z miejsca 
przystankowego  zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie, jeśli nie ma możliwości 
wjechania na teren szkoły).  

 
 

 
 
 
 

 
 


