
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 294190-2013 z dnia 2013-07-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mielec 

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na dowozie uczniów do szkół podstawowych i 

gimnazjum z terenu Gminy Mielec w roku szkolnym 2013/2014 wraz z odwozem zgodnie z 

opisem tras załączonym poniżej. -Przez dowóz uczniów... 

Termin składania ofert: 2013-08-02  

 

Mielec: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Mielec w 

roku szkolnym 2013/2014 wraz z odwozem 

Numer ogłoszenia: 319920 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 294190 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mielec, ul. Jadernych 7, 39-300 Mielec, woj. podkarpackie, 

tel. 017 7730590 w. 124, faks 017 7730590. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół 

podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Mielec w roku szkolnym 2013/2014 wraz z 

odwozem. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na 

dowozie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Mielec w roku 

szkolnym 2013/2014 wraz z odwozem zgodnie z opisem tras załączonym poniżej. -Przez 

dowóz uczniów rozumie się: dowóz uczniów z wszystkich miejscowości położonych na 

terenie Gminy Mielec do szkół podstawowych i gimnazjów z miejsca zamieszkania i 

odwożenie uczniów do miejsca zamieszkania. -Dowóz uczniów musi nastąpić w godzinach, 

ustalonych z Dyrektorami Szkół .Przewiduje się, że usługi przewozowe realizowane będą w 

godzinach 7:10 do 15:10 zależnie od ustalonego w danej szkole planu lekcji. Szczegółowy 

harmonogram godzin przyjazdów i odjazdów autobusów przewoźnik otrzyma na 7 dni przed 

planowanym rozpoczęciem zamówienia od dyrektorów szkół -Wysiadanie i wsiadanie 

uczniów musi odbywać się w miejscach bezpiecznych do tego wyznaczonych i zgodnych z 

przepisami ruchu drogowego. -Autobusy przeznaczone do przewozu muszą odpowiadać 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=294190&rok=2013-07-25


przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość: a/ 

zmiany liczby dowożonych uczniów b/ zmiany czasu dowozu i odwozu w zależności od 

rozkładu zajęć lekcyjnych. -Zamawiający wymaga aby przewóz odbywał się sprawnymi 

technicznie autobusami służącymi do przewozu uczniów. W okresach jesienno - zimowych 

pojazdy dowożące uczniów muszą być ogrzewane . W ofercie należy podać cenę za jeden 

dzień przewozu (uwzględniając dowóz i odwóz na wszystkich trasach podanych w niniejszej 

SIWZ) Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: - wykonawcę 

obowiązuje najwyższa staranność w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca jest 

odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia - 

autobusy muszą być dostosowane do przewozu uczniów, muszą zapewniać miejsca siedzące, 

autobusy muszą być odpowiednio oznakowane (z przodu autobusów, mikrobusów należy 

umieścić tablicę koloru żółtego z czarnym napisem Autobus szkolny, znak STOP oraz znak 

Uwaga Dzieci wyraźnie widoczny podczas wsiadania i wysiadania uczniów), posiadać 

odpowiednią ilość miejsc, Zaleca się oferentom przeprowadzenie wizji lokalnej 

proponowanych tras przewozu, w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne dla 

prawidłowego przygotowania oferty oraz doboru odpowiedniego środka transportu do 

wykonania zadania na poszczególnych trasach. Ustala się następujące trasy przewozowe 

uczniów: Trasa I Wola Mielecka - Goleszów - Boża Wola - Książnice -Wola Mielecka 

(dowóz i odwóz ) Wyjazd ze szkoły z opiekunem w Woli Mieleckiej 7.20 Przystanek 

początkowy Goleszów - wyjazd 7.30. Dowóz obejmuje uczniów z Goleszowa, Bożej Woli, 

Książnic i części Podleszan do skrzyżowania. Łączna liczba uczniów: 60 Odwoź - wyjazd z 

miejscowości Wola Mielecka - szkoła w następujących godzinach: 14.30 - trzy raz w 

tygodniu 13.30 - dwa razy w tygodniu Trasa II Wola Mielecka -Rydzów - Wola Mielecka ( 

Tarnowiec) - Wólka Książnicka - Podleszany - Wola Mielecka (dowóz i odwoź) Wyjazd ze 

szkoły z opiekunem w Woli Mieleckiej 7.10. Przystanek początkowy Rydzów szkoła - 

wyjazd 7.30. Dowóz obejmuje uczniów z Rydzowa, części Podleszan od strony Wola 

Mielecka -(Tarnowiec) oraz Wólkę Książnicką i część Podleszan od szkoły Łączna liczba 

uczniów: 38+25(Podleszany)= 63 Odwóz - wyjazd z miejscowości Wola Mielecka - szkoła w 

następujących godzinach: 14.30 - trzy raz w tygodniu 13.30 - dwa razy w tygodniu Powrót do 

szkoły - odwóz opiekuna Trasa III Wola Mielecka -Rzędzianowice (Olszyny) - Wola Pławska 

- Rzedzianowice- Wola Mielecka (dowóz i odwóz) Wyjazd ze szkoły z opiekunem w Woli 

Mieleckiej 7.10. Przystanek początkowy Rzedzianowice (Olszyny) - wyjazd 7.20. Dowóz 

obejmuje uczniów Woli Pławskiej, Rzędzianowic i części Woli Mieleckiej. Łączna liczba 

uczniów: 80 Odwóz - wyjazd z miejscowości Wola Mielecka - szkoła w następujących 

godzinach: 14.30 - trzy raz w tygodniu Dwa razy w tygodniu o godz. 15.30 dodatkowy odwoź 

uczniów z klasy sportowej w liczbie 19 uczniów uczęszczających na zajęcia dodatkowe( 

dotyczy tras I,II,III) 13.30 - dwa razy w tygodniu. Powrót do szkoły - odwóz opiekuna Trasa 

IV Wyjazd Wola Mielecka godz.7.20 .Dowóz na trasie Wola Mielecka do SP Rzedzianowice 

obejmuje 17 uczniów . Następnie dowóz i odwóz na trasie SP Rzędzianowice - Olszyny II 

godz. 7.28,Wola Pławska do SP Rzędzianowice godz.7.45 - 62 uczniów. Odwóz opiekuna 

pod szkołę . Godziny odwozu ustalone zostaną na 7 dni przed rozpoczęciem dowozu . Trasa 

V Wyjazd z miejscowości Złotniki z opiekunem 7.10,Chrząstów, Brzyście , Chrząstów , 

Chorzelów godz. 7.50 - 66 uczniów Odwóz w trzech turach: o godz.13.35- 5 razy w tygodniu, 

o godz.14.30 - 5 razy w tygodniu o godz.15.25 - 3 razy w tygodniu ( technicznie możliwy 

odwóz jednym autokarem, który wraca po każdym kursie po następnych uczniów bez 

konieczności odwozu opiekuna) ilość dzieci i godziny zostaną ustalone na siedem dni przed 

rozpoczęciem dowozu) Trasa VI Wyjazd z miejscowości Szydłowiec z opiekunem 7.10,Wola 

Chorzelowska, Trześń, Ławnica, Chorzelów godz. 7.50 - 67 uczniów +24 uczniów 

dojeżdżających do SP Trześń Odwóz w trzech turach: o godz.13.35- 5 razy w tygodniu, o 

godz.14.30 - 5 razy w tygodniu o godz.15.25 - 3 razy w tygodniu ( technicznie możliwy 



odwóz jednym autokarem, oprócz sezonu zimowego który wraca po każdym kursie po 

następnych uczniów) ilość dzieci i godziny zostaną ustalone na siedem dni przed 

rozpoczęciem dowozu) Trasa VII Wyjazd z miejscowości Grochowe z opiekunem 7.30 , 

Trześń, Smyków, Chorzelów 7.50 - 60 uczniów +ok.15 uczniów dojeżdżających do SP 

Trzesń Odwóz na trasie połączonej z VI i VII w następujący sposób Chorzelów, Smyków, 

Ławnica Trześń, Grochowe, Trześń, Wola Chorzelowska, Szydłowiec w trzech turach: o 

godz.13.35- 5 razy w tygodniu, o godz.14.30 - 5 razy w tygodniu o godz.15.25 - 3 razy w 

tygodniu (technicznie możliwy odwóz jednym autokarem, który wraca po każdym kursie po 

następnych uczniów -odwóz opiekuna po ostatnim kursie do najbliższego przystanku na SSE 

w Mielcu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras i godzin przejazdów... 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Arriva Sp. z o.o oddział w Mielcu ul. Przemysłowa 2, 39-300 Mielec, ul. Przemysłowa 

2, 39-300 Mielec, kraj/woj. podkarpackie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 230000,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 403130,28 

 Oferta z najniższą ceną: 403130,28 / Oferta z najwyższą ceną: 403130,28 

 Waluta: PLN. 

 
 


