
Tom III
Opis przedmiotu zamówienia

Część I
Przedmiotem  I  części  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  dowozu  i  odwozu
uczniów do i ze szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Pilzno z wykorzystaniem
komunikacji publicznej w okresie 1 lutego 2021 r do 31 grudnia 2021 r. – Rejon I
Gmina Pilzno składa zapotrzebowanie na obsługę poniższych tras (przedmiotowy wykaz
jest planem i może ulec zmianie w zależności od przyszłych potrzeb Zamawiającego, w
szczególności  gmina  nie  gwarantuje  ilości  biletów  miesięcznych,  możliwe  są  także
zmiany godzin odwozu w zależności od harmonogramu zajęć lekcyjnych). W załączniku
do IDW przedstawione są:
-  mapki z zaznaczonymi przystankami,
1) zbiorcze zestawienie ilości biletów miesięcznych planowanych do zakupu w okresie 
od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wraz z wykazem poszczególnych tras.

Wykonawca ma realizować następujące kursy:
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Rejon I 
Dobrków: 1 autobus, 1 bus
Parkosz: 1 bus
Pilzno : 3 autobusy, 1 bus

WYKAZ KURSÓW I LICZBA BILETÓW DLA UCZNIÓW UPRAWIONYCH

Lp. Nazwa szkoły Nazwa trasy wraz z określeniem przy-
stanków

Godziny przy-
wozu/ odwozu

Liczba uczniów

Uprawnionych

1. Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Dobrkowie

39-220 Pilzno

Gołęczyna „Las” - ZS Dobrków
- długość trasy – 4 km

8:00/  13:00, 
15:30 Wt, czw;

pn, śr, pt – 
13:00, 14:40

13

Gębiczyna –Gębiczyna Południk -  Połomia 
– ZS Dobrków
- długość trasy – 9 km

8:00/  13:00, 
15:30 Wt, czw;

pn, śr, pt – 
13:00, 14:40

30

Parkosz „SZ”- Parkosz „GS”- Parkosz 
„Grajcar” - ZS Dobrków
- długość trasy – 3,5 km

8:00/  13:00, 
15:30 Wt, czw;

pn, śr, pt – 
13:00, 14:40

3



RAZEM:   46  uczniów

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie
ul. Mickiewicza 1
39-220 Pilzno

Wygoda Taurus 13- Pilzno Obwodnica - 
Wygoda Lalki (I)- Wygoda II- Łęki Dolne 
E4 - długość trasy – 5 km

7:30/ 12:40, 
13:40, 14:30, 
15:20

22

Przymiarki 1- Przymiarki (NŻ), - ul. Ko-
ściuszki (I) 2- ul. Kościuszki , Leśna 3 – Ul. 
Kościuszki skrzyżowanie 4 - Pilzno Kazi-
mierza Wielkiego Gimnazjum
- długość trasy – 4 km

7:30/12:40, 
13:40, 14:30, 
15:20

14

ul. Witosa (I) 9 – ul. Witosa sklep 11 – ul. 
Witosa Akpil 12, Witosa Limba
- długośc trasy –4 km

7:430/ 12:40, 
13:40, 14:30, 
15:20

1

Parkosz - Pilzno WUCH - Szkoła Podstawo-
wa Parkosz - Parkosz Łabuzie - Parkosz Ma-
duzia - Parkosz Maga
długość trasy - 5 km

7:30/13:40, 
14:30, 15:20

1

                                  RAZEM:  38 uczniów

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie
ul. Niepodległości 1 A
39-220 Pilzno

Wygoda Taurus 13- Pilzno Obwodnica - 
Wygoda Lalki (I)- Wygoda II- Łęki Dolne 
E4
- długość trasy – 5 km

7:30/ 12:40, 
13:40, 14:30, 
15:20

36

Parkosz - Pilzno WUCH - Szkoła Podstawo-
wa Parkosz - Parkosz Łabuzie - Parkosz Ma-

7:45/13:40, 
14:30, 15:20

1



duzia - Parkosz Maga
długość trasy - 5 km

Pogwizdów - Strona Południowa (Przysta-
nek przy posesji P. Jeż - BUS

- długość trasy 4 km

7:30/13:40 2

Przymiarki 1- Przymiarki (NŻ), - ul. Ko-
ściuszki (I) 2- ul. Kościuszki , Leśna 3 – Ul. 
Kościuszki skrzyżowanie 4 - Pilzno Kazi-
mierza Wielkiego Gimnazjum
- długość trasy – 4 km

7:30/ 13:40, 
14:30, 15:20

1

RAZEM:   40 uczniów

Na podstawie danych z powyższej tabeli przewidywana miesięczna liczba biletów dla uczniów uprawnionych wynosi 124.

Wymagania odnośnie sposobu realizacji usługi:

2) Bilety miesięczne wystawiane będą na podstawie list przysyłanych ze szkół do Wykonawcy za pośrednictwem Miejskiego Zespołu Ekono-
miczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźne.

3) Na podstawie prośby rodzica złożonej do dyrektora placówki, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do sprzedaży biletów również 
w jedną stronę.



4) Rozliczenie usługi będzie prowadzone na podstawie biletów miesięcznych. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie przele-
wem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Faktury należy wystawiać na:

NABYWCA:   Gmina Pilzno
ul. Rynek 6
39-220 Pilzno
NIP 872-22-19-344

ODBIORCA: Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli
ul. Rynek 6
39-220 Pilzno
NIP: 872-10-86-846

Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie przewozu we własnym zakresie. Wykonawca powierza opiekę nad uczniami osobom 
z odpowiednimi predyspozycjami do pracy z dziećmi,  o wysokiej  kulturze osobistej.  Do obowiązków zbiorowych opiekunów uczniów
należeć będzie ponadto przekazywanie uprawnionemu pracownikowi szkoły grup uczniów dowożonych i ich odbiór ze szkoły.
Wszyscy  grupowi  opiekunowie  dzieci  mają  posiadać  przeszkolenie  z  zakresu  opieki  podczas  dowozu  uczniów,  potwierdzone
zaświadczeniem wydanym na podstawie  § 18 ust.  2 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 , poz. 1632). Opiekunem nie może być kierowca prowadzący autobus.

4) Dokładny rozkład przewozów  Wykonawca uzgodni z dyrektorami szkół, stosownie do organizacji pracy poszczególnych placówek.

5) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w każdym autobusie tablicy informacyjnej z trasą autobusu.

6) Wykonawca zobowiązany jest  do wykonywania usługi z wykorzystaniem odpowiedniego taboru zapewniającego komfort i bezpieczeństwo 
uczniów ( właściwy stan techniczny autobusów, w tym ogumienie dostosowane do pór roku i trudności tras) .

7) Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt:
- utrzymywać w należytym porządku i czystości autobusy,
- ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia – w wysokości mi-
nimum 100 000 zł.

Na ustalone trasy Przewoźnik zapewni możliwość zakupu biletów miesięcznych dla uczniów nieuprawnionych do bezpłatnego transportu.
Bilety  będą sprzedawane bezpośrednio przez Wykonawcę rodzicom uczniów w dwóch wyznaczonych przez Wykonawcę dniach w każdym miesiącu 
poprzedzającym korzystanie z dojazdu dziecka do szkoły, w miejscu uzgodnionym przez Przewoźnika z dyrektorem szkoły, której dotyczą dowozy.

Na podstawie prośby rodzica złożonej do Wykonawcy,  zobowiązuje się Wykonawcę do sprzedaży biletów również w jedna stronę.



Rejon I 

WYKAZ KURSÓW I  LICZBA BILETÓW  NIEUPRAWNIONYCH 

Lp. Nazwa szkoły Nazwa trasy wraz z określeniem przy-
stanków

Godziny przy-
wozu/ odwozu

Liczba uczniów

Nieuprawnionych

1. Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Dobrkowie
39-220 Pilzno

Gołęczyna „Las” - ZS Dobrków
- długość trasy – 4 km

8:00/  13:00, 
15:30 Wt, czw;

pn, śr, pt – 
13:00, 14:40

2

Parkosz „SZ”- Parkosz „GS”- Parkosz 
„Grajcar” - ZS Dobrków
- długość trasy – 3,5 km

8:00/  13:00, 
15:30 Wt, czw;

pn, śr, pt – 
13:00, 14:40

2

RAZEM: 4 uczniów

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie
ul. Mickiewicza 1
39-220 Pilzno

Przymiarki 1- Przymiarki (NŻ), - ul. Ko- 7:30/ 12:40, 8



ściuszki (I) 2- ul. Kościuszki , Leśna 3 – Ul. 
Kościuszki skrzyżowanie 4 - Pilzno Kazi-
mierza Wielkiego SP Pilzno ul. Niepodle-
głości
- długość trasy – 4 km

13:40, 14:30, 
15:20

Pilzno DT Centrum - Pilzno Metchem - Pil-
zno 3 Maja nż
długość trasy - 3 km

7:30/ 12:40, 
13:40, 14:30, 
15:20

5

ul. Witosa (I) 9 – ul. Witosa sklep 11 – ul. 
Witosa Akpil 12, Witosa Limba
- długość trasy –4 km

7:30/ 12:40, 
13:40, 14:30, 
15:20

3

Pilźnionek - ul. Paderewskiego kurnik 
- długość trasy - 3 km

7:30/ 12:40, 
13:40, 14:30, 
15:20

10

                                                                                                                                                                                                 RAZEM:   26 uczniów

3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilźnie
ul. Niepodległości 1 A
39-220 Pilzno

Parkosz –Pilzno WUCH - Szkoła Podstawo-
wa Parkosz – Parkosz Łabuzie – Parkosz 
Maduzia - Parkosz Maga
- długość trasy – 5 km

7:30/ 13:40, 
14:30, 15:20

2

Przymiarki 1- ul. Kościuszki (I) 2- ul. Ko-
ściuszki , Leśna 3 – Ul. Kościuszki skrzyżo-
wanie 4, Pilzno Kazimierza Wielkiego Gim-

7:30/ 12:40, 
13:40, 14:30, 
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nazjum 
- długość trasy –3 km

15:20

Pilzno DT Centrum – Pilzno Metchem- Pil-
zno 3 Maja nż
- długość trasy – 5 km

7:30/ 12:40, 
13:40, 14:30, 
15:20

5

ul. Witosa (I) 9 – ul. Witosa sklep 11 – ul. 
Witosa Akpil 12 - Witosa Limba
- długośc trasy – 4 km

7:30/12:40, 
13:40, 14:40, 
15:20

3

Pilźnionek – ul. Paderewskiego kurnik
- długość trasy – 3 km

7:30/ 12:40, 
13:40, 14:30, 
15:20

15

RAZEM:  35 uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa 
 w Parkoszu
39-220 Pilzno

Łabuzie – Parkoszanka – Maduzia 
Nr 5-  Parkosz Maga
- długość trasy – 7 km

7:15 / 13:10, 
15:00

6

RAZEM: 6  uczniów

Na podstawie danych z powyższej tabeli przewidywana miesięczna liczba biletów dla uczniów nieuprawnionych wynosi 71.

1. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie przewozu we własnym zakresie. 
Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie przewozu we własnym zakresie. Wykonawca powierza opiekę nad uczniami osobom 
z odpowiednimi predyspozycjami do pracy z dziećmi,  o wysokiej  kulturze osobistej.  Do obowiązków zbiorowych opiekunów uczniów
należeć będzie ponadto przekazywanie uprawnionemu pracownikowi szkoły grup uczniów dowożonych i ich odbiór ze szkoły.



Wszyscy  grupowi  opiekunowie  dzieci  mają  posiadać  przeszkolenie  z  zakresu  opieki  podczas  dowozu  uczniów,  potwierdzone
zaświadczeniem wydanym na podstawie  § 18 ust.  2 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 , poz. 1632). Opiekunem nie może być kierowca prowadzący autobus.
2. Dokładny rozkład przewozów Wykonawca uzgodni z dyrektorami szkół, stosownie do organizacji pracy poszczególnych placówek.
- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w każdym autobusie tablicy informacyjnej z trasą autobusu.

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi z wykorzystaniem odpowiedniego taboru zapewniającego komfort i bezpieczeństwo 
uczniów ( właściwy stan techniczny autobusów, w tym dostosowanie do pór roku i trudności tras).

 Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt:

- utrzymywać w należytym porządku i czystości autobusy,

- ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia – w wysokości 
minimum 100 000 zł.



Część II
Przedmiotem  II  części  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  dowozu  i  odwozu
uczniów do i ze szkół oraz przedszkoli na terenie Gminy Pilzno z wykorzystaniem
komunikacji publicznej w okresie 1 lutego 2021 do 31 grudnia 2021 r. – Rejon II
Gmina Pilzno składa zapotrzebowanie na obsługę poniższych tras (przedmiotowy wykaz
jest planem i może ulec zmianie w zależności  od przyszłych potrzeb Zamawiającego,  
w szczególności  gmina nie  gwarantuje ilości  biletów miesięcznych,  możliwe są także
zmiany godzin odwozu w zależności od harmonogramu zajęć lekcyjnych). W załączniku
do IDW przedstawione są:
- mapki z zaznaczonymi przystankami,
8) zbiorcze  zestawienie  biletów  miesięcznych  planowanych  do  zakupu  w  okresie  
od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Wykonawca ma realizować następujące kursy:
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Rejon II
Łęki Dolne – 2 busy
Łęki Górne – 2 busy
Słotowa – 1 autobus
Strzegocice - 1 bus
Zwiernik – 2 busy
Machowa – 1 autobus

WYKAZ KURSÓW I LICZBA BILETÓW  UPRAWNIONYCH 

Lp. Nazwa szkoły Nazwa trasy wraz z określeniem przy-
stanków

Godziny przy-
wozu pod szko-
łę / odwozu ze

szkoły

Liczba uczniów

Uprawnionych

1. Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Łękach Dolnych

39-221 Łęki Górne 

Wygoda –Paryż – Brzeski - Prewendarska 
2– Stary Gościniec 
– długość trasy – 8 km

7:45 / 13:20, 
14:55 (pn, wt, śr);
13:20, 14:10
 ( czw., pt.)

17

Południowa 6 – Południowa 7 – Południowa
Skrzyżowanie – Pogwizdów 9 – Szkoła 
– długość trasy – 5,8 km

7:45 / 13:20, 
14:55 (pn, wt, śr);
13:20, 14:10
 ( czw., pt.)

1

Wierzchowina – Szkoła 
– długość trasy – 5 km

7:45 / 13:20, 
14:55 (pn, wt, śr);
13:20, 14:10
 ( czw., pt.)

4

RAZEM:  22  uczniów



2. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Łękach Górnych 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Tysiąclecia 
39-221 Łęki Górne 205

Łęki Górne Krzywa 01– Łęki Górne Sośni-
na 12– Łęki Górne Skrzyżowanie 07 - Szko-
ła
- długość trasy – 6,40 km

7:55 / 
12:35

14:35

9

2
7

Stary Gościniec Kusza 11 - Lipie 09 - Łęki 
Górne 09-   - Szkoła 
- długość trasy - 4,1 km

Szkoła -  Lipie 09 - Stary Gościniec Kusza 
11 - Łęki Górne Tuchowska 06 - Łęki Górne
Świnia Góra Kozioł 08 - Świnia Góra Łosie 
Kusek 10
- długość trasy - 7,7 km

7:35

12:30,
14:10

5

Łęki Górne Świnia Góra Łosie Kusek 10- 
Łęki Górne Świnia Góra Kozioł 08 – Łęki 
Górne Tuchowska 06
- długość trasy – 4,6 km

7:55 /12:30, 
14:10

5

RAZEM:   28  uczniów

3. Publiczna Szkoła Podstawowa 
 im. ks. Jana Czuby 
w Słotowej
39-223 Strzegocice

Słotowa Góra nr 1 – Słotowa Sklep nr 2- 
Słotowa Góra N/Ż nr 3- Słotowa Kapliczka 
nr 4 
– długość trasy - 5 km

7:20 / 
11:30, 13:10, 
14:45

31



RAZEM:  31  uczniów

4. Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Strzegocicach
39-223 Strzegocice

Jaworze Górne – Bielowy- Strzegocice 
- długość trasy – 4 km

7:30 /
14:25

5

RAZEM:  5 uczniów

5. Publiczna Szkoła Podstawowa 
 w Zwierniku 
39-221 Łęki Górne

Łosie wąwóz 04 – Łosie 03– Łosie kaplicz-
ka 02– Łosie środkowe 12 – Łosie przepust 
01- Szkoła 11
- długość trasy – 3,2 km

7:00 / 
13:15, 14:05

2

Krasówka skrzyżowanie 05– Krasówka pod 
lasem – Krasówka Sas -Góra Wschodnia -  
Szkoła  11
- długość trasy – 4,5 km

7:15 / 
13:25, 14:15

1

Budyń II Lubcza Kapliczka 10 – Budyń II 
Kapliczka - Budyń I przepust 08 – Sośniny 
09 - Budyń 1 Skrzyżowanie 07 – Budyń I 
Czerwonka 06- Szkoła 11 
– długość trasy 5,0 km

7:35/ 
13:45, 14:35

5

RAZEM:  8  uczniów

6. Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Machowej
39-220 Pilzno

Lipa- Węgielnica – Prewendarska Skrzyżo-
wanie – Hotel Sezam
- długość trasy – 14 km

7:40/
12:30, 14:30

13



RAZEM:  13  uczniów

7. Przedszkole Publiczne w Łękach Górnych
39-221 Łęki Górne

Łęki Górne Sośniny 12 – Szkoła 
- długość trasy 3,5 km

7:15 / 12:50 1

Stary Gościniec Kusza 11 - Lipie 09 - Łęki 
Górne 09 - Lipie 09 
- długość trasy 4,10 km

7:45 / 12:20 1

Łęki Górne - Świniogóra 7:45/ 12:20 1

RAZEM:  3  uczniów

Na podstawie danych z powyższej tabeli przewidywana miesięczna liczba biletów dla uczniów uprawnionych wynosi 110.

Wymagania odnośnie sposobu realizacji usługi:

 Bilety miesięczne wystawiane będą na podstawie list przysyłanych ze szkół Wykonawcy za pośrednictwem Miejskiego Zespołu Ekonomiczno 
– Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pilźnie.

 Na podstawie prośby rodzica złożonej do dyrektora placówki, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do sprzedaży biletów również 
w jedną stronę.

 Rozliczenie usługi będzie prowadzone na podstawie biletów miesięcznych. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie przele-
wem na konto Wykonawcy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Faktury należy wystawiać na:

NABYWCA:   Gmina Pilzno
ul. Rynek 6
39-220 Pilzno
NIP 872-22-19-344

ODBIORCA: Miejski Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli
ul. Rynek 6



39-220 Pilzno
NIP: 872-10-86-846

9) Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie przewozu we własnym zakresie. 
Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie przewozu we własnym zakresie. Wykonawca powierza opiekę nad uczniami osobom 
z odpowiednimi predyspozycjami do pracy z dziećmi,  o wysokiej  kulturze osobistej.  Do obowiązków zbiorowych opiekunów uczniów
należeć będzie ponadto przekazywanie uprawnionemu pracownikowi szkoły grup uczniów dowożonych i ich odbiór ze szkoły.
Wszyscy  grupowi  opiekunowie  dzieci  mają  posiadać  przeszkolenie  z  zakresu  opieki  podczas  dowozu  uczniów,  potwierdzone
zaświadczeniem wydanym na podstawie  § 18 ust.  2 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 , poz. 1632). Opiekunem nie może być kierowca prowadzący autobus.

10) Dokładny rozkład przewozu Wykonawca uzgodni z dyrektorami szkół, stosownie do organizacji pracy poszczególnych placówek.

11) Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w każdym autobusie tablicy informacyjnej z trasą autobusu.

12) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi z wykorzystaniem odpowiedniego taboru zapewniającego komfort i bezpieczeństwo 
uczniów ( właściwy stan techniczny autobusu, w tym odpowiednie ogumienie dostosowane do pór roku i trudności tras).

13)  Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt:
- utrzymywać w należytym porządku i czystości autobusy,
- ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia – w wysokości mi-
nimum 100 000 zł.

Na ustalone trasy Przewoźnik zapewni możliwość zakupu biletów miesięcznych dla uczniów nieuprawnionych do bezpłatnego transportu. Bilety będą 
sprzedawane bezpośrednio przez Wykonawcę rodzicom uczniów w 2 wyznaczonych przez Wykonawcę dniach w każdym  miesiącu poprzedzającym 
korzystanie z dojazdu dziecka do szkoły, w miejscu uzgodnionym przez przewoźnika z dyrektorem szkoły, której dotyczy sprzedaż.

Na podstawie prośby rodzica złożonej do Wykonawcy,  zobowiązuje się Wykonawcę do sprzedaży biletów również w jedna stronę.

WYKAZ KURSÓW I LICZBA BILETÓW  NIEUPRAWNIONYCH 



Lp. Nazwa szkoły Nazwa trasy wraz z określeniem przy-
stanków

Godziny przy-
wozu pod szko-
łę / odwozu ze

szkoły

Liczba uczniów

1. Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Łękach Dolnych
39-221 Łęki Górne 

Wygoda –Paryż – Brzeski - Prewendarska 
2– Stary Gościniec 
– długość trasy – 8 km

7:45 / 13:20, 
14:55 (pn, wt, śr)

13:20, 14:10 
(czw. pt.)

7

Południowa 6 – Południowa 7 – Południowa
Skrzyżowanie – Pogwizdów 9 – Szkoła 
– długość trasy – 5,8 km

7:45 / 13:20, 
14:55 (pn, wt, śr)

13:20, 14:10 
(czw. pt.)

14

Wierzchowina – Szkoła – dł. trasy ok 5 km 7:45 / 13:20, 
14:55 (pn, wt, śr)

13:20, 14:10 
(czw. pt.)

4

RAZEM:  25    uczniów

2. Publiczna Szkoła Podstawowa
w Łękach Górnych 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Tysiąclecia 
39-221 Łęki Górne 205

Łęki Górne Krzywa 01– Łęki Górne Sośni-
na 12– Łęki Górne Skrzyżowanie 07 - Szko-
ła
- długość trasy – 6,40 km

Szkoła - Łęki Górne Skrzyżowanie 07- Łęki 
Górne Krzywa 01 
- długość trasy 4,2 km

7:55/

12:30

14:10

9



Stary Gościniec Kusza 11 – Lipie 09 
– Łęki Górne 09 – Lipie 09
długość trasy – 4,10 km

Szkoła - Lipie 09 - Stary Gościniec 
Kusza 11 - Łęki Górne Tuchowska 
06 - Łęki Górne Świnia Góra Kozioł 
08 - Świnia Góra Łosie Kusek 10 

- długość trasy - 7,7 km

7:35 

12:30 

14:10

3

Łęki Górne Świnia Góra Łosie Kusek 10- 
Łęki Górne Świnia Góra Kozioł 08 – Łęki 
Górne Tuchowska 06

- długość trasy – 4,60 km

7:55 5

RAZEM: 17 uczniów

3. Publiczna Szkoła Podstawowa 
 im. ks. Jana Czuby 
w Słotowej

39-223 Strzegocice

Słotowa Góra nr 1 – Słotowa Sklep nr 2- 
Słotowa Góra N/Ż nr 3- Słotowa Kapliczka 
nr 4 

– długość trasy - 5 km

7:20 / 11:30, 
13:10, 14:45

3

RAZEM: 3 uczniów

4. Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Strzegocicach

Jaworze Górne – Bielowy- Strzegocice 

- długość trasy – 4 km

7:30 /
14:25

15



39-223 Strzegocice

Bielowy – Strzegocice 

- długość trasy – 2 km

7:45/ 12:40, 
13:35

25

RAZEM:  40  uczniów

5. Publiczna Szkoła Podstawowa 
 w Zwierniku 

39-221 Łęki Górne

Łosie wąwóz 04 – Łosie 03– Łosie kaplicz-
ka 02– Łosie środkowe 12 – Łosie przepust 
01- Szkoła 11

- długość trasy – 3,2 km

7:15 / 
13:35, 14:25

9

Krasówka skrzyżowanie 05– Krasówka pod 
lasem – Krasówka Sas –- Szkoła Szkoła 11

- długość trasy – 4,5 km

7:40 / 
13:25, 14:15

12

Góra Wschodnia - Szkoła 
- długość  trasy - 2,2 km

7:20/ 
13:55, 14:25

13

Budyń II Lubcza Kapliczka 10 – Budyń II 
Kapliczka - Budyń I przepust 08 – Sośniny 
09 - Budyń 1 Skrzyżowanie 07 – Budyń I 
Czerwonka 06- Szkoła 11 
– długość trasy 5,0 km

7:35 / 
13:45, 14:35

9

RAZEM:  43 uczniów



6. Publiczna Szkoła Podstawowa
 w Machowej
39-220 Pilzno

 Lipa - Węgielnica  – Prewendarska Skrzy-
żowanie – Hotel Sezam- długość trasy – 8 
km

7:40/
12:30, 14:30

1

RAZEM: 1 uczniów

Na podstawie danych z powyższej tabeli przewidywana miesięczna liczba biletów uczniów nieuprawnionych wynosi 129.

1. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie przewozu we własnym zakresie.  
Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie przewozu we własnym zakresie. Wykonawca powierza opiekę nad uczniami osobom 
z odpowiednimi predyspozycjami do pracy z dziećmi,  o wysokiej  kulturze osobistej.  Do obowiązków zbiorowych opiekunów uczniów
należeć będzie ponadto przekazywanie uprawnionemu pracownikowi szkoły grup uczniów dowożonych i ich odbiór ze szkoły.
Wszyscy  grupowi  opiekunowie  dzieci  mają  posiadać  przeszkolenie  z  zakresu  opieki  podczas  dowozu  uczniów,  potwierdzone
zaświadczeniem wydanym na podstawie  § 18 ust.  2 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 , poz. 1632). Opiekunem nie może być kierowca prowadzący autobus.

-Dokładny rozkład przewozu Wykonawca uzgodni z dyrektorami szkół, stosownie do organizacji pracy poszczególnych placówek.
- Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w każdym autobusie tablicy informacyjnej z trasą autobusu.

           -Wykonawca zobowiązany jest o wykonywania usług z wykorzystaniem odpowiedniego taboru zapewniającego komfort i bezpieczeństwo 
uczniów ( właściwy stan techniczny autobusów, w tym ogumienie dostosowane do pór roku i trudności tras).

    -  Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: 

- utrzymywać w należytym porządku i czystości autobusy,

- ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia – w wysokości 
minimum 100 000 zł.



Część III
Przedmiotem  III  części  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  dowozu  i  odwozu
uczniów do i z Ośrodków Szkolno – Wychowawczych w Tarnowie  i Zbylitowskiej
Górze w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Gmina  Pilzno  składa  zapotrzebowanie  na  obsługę  dowozu  i  odwozu  7  uczniów
niepełnosprawnych  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Pilzno  do  Ośrodków  Szkolno  -
Wychowawczych  w Tarnowie i Zbylitowskiej Górze:
1)  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Eugenii Gierat, ul. Romanowicza 9 - 

1 uczeń,
2) Szkoła Podstawowa Specjalna dla Niesłyszących i Słabo Słyszących, ul Lippóczy’ego 4 A

– 3 uczniów,
3 ) Zespół Szkół Specjalnych , ul. Okrężna 4 a –  1 uczeń,
a) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy  w Zbylitowskiej Górze , Dwudniaki 758,
33-122 Wierzchosławice – 2 uczniów.

Długość trasy: Parkosz – Pilzno - Lipiny- Zwiernik Płd. – Tarnów – Zbylitowska Góra 
(Dwudniaki)
wynosi  81  km. 

Ilość kursów dziennie: 2 (1 przywóz i 1 odwóz). 

Przywóz na godz. 800, odwóz od godz. 1400. 
Zmawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w/w godzin w zależności od ustalonego
przez szkoły planu zajęć.
Wykonawca usługi będzie zobowiązany do zapewnienia we własnym zakresie opiekuna
uczniów niepełnosprawnych, sprawującego opiekę w trakcie przewozu.
Opiekun j.w.  musi posiadać przeszkolenie z zakresu:
- udzielania pierwszej pomocy,

- opieki podczas dowozu uczniów (potwierdzone zaświadczeniem wydanym na podstawie §
18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 , poz. 1632)

Każdorazowo opiekun będzie miał obowiązek odebrania dziecka od rodziców spod domu  
o ustalonej godzinie i przyprowadzenia wszystkich dzieci do ośrodków oraz przekazania ich
osobie upoważnionej przez dyrektora szkoły.
Pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych musi być wyposażony w:
- fotele z pasami bezpieczeństwa,
- platformę do transportu wózka inwalidzkiego,
- miejsce do przewozu osoby na wózku inwalidzkim,
- pasy zabezpieczające wózek inwalidzki,
- oznakowanie zgodnie z przepisami.

Rok produkcji pojazdu nie wcześniej niż 2010 r.
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Część IV
Przedmiotem  IV  części  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  dowozu  i  odwozu
uczniów  do  i  z  Ośrodka  Rehabilitacyjno  –  Edukacyjno  –  Wychowawczego  
w  Krośnie  i  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  we  Frysztaku  
w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Gmina  Pilzno  składa  zapotrzebowanie  na  obsługę  dowozu  i  odwozu  2  uczniów
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pilzno do  Ośrodka Rehabilitacyjno
–  Edukacyjno  –  Wychowawczego  w  Krośnie  i  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –
Wychowawczego we Frysztaku:
1) Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Krośnie – 1 uczeń
2) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy we Frysztaku – 1 uczeń
Długość trasy: Parkosz – Słotowa – Frysztak – Krosno wynosi 65 km – przy obecności
dwóch uczniów.
W przypadku nieobecności jednego z uczniów długość tras wynosi:
- Parkosz – Frysztak wynosi 35 km,
-  Słotowa – Krosno wynosi 55 km.

Ilość kursów dziennie: 2 (1 przywóz i 1 odwóz). 

Przywóz na godz. 800, odwóz od godz. 1400. 
Zmawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w/w godzin w zależności od ustalonego przez
szkoły planu zajęć.
Wykonawca  usługi  będzie  zobowiązany  do  zapewnienia  we  własnym  zakresie opiekuna
uczniów niepełnosprawnych, sprawującego opiekę w trakcie przewozu. Kierowca nie może
sprawować funkcji opiekuna.
Opiekun j.w.  musi posiadać przeszkolenie z zakresu:
- udzielania pierwszej pomocy,
- opieki podczas dowozu uczniów (potwierdzone zaświadczeniem wydanym na podstawie  
§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 , poz. 1632)

Każdorazowo opiekun będzie miał obowiązek odebrania dziecka od rodziców spod domu  
o ustalonej godzinie i przyprowadzenia wszystkich dzieci do ośrodków oraz przekazania ich
osobie upoważnionej przez dyrektora szkoły.
Pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych musi być wyposażony w:
- fotele z pasami bezpieczeństwa,
- platformę do transportu wózka inwalidzkiego,
- miejsce do przewozu osoby na wózku inwalidzkim,
- pasy zabezpieczające wózek inwalidzki,
- oznakowanie zgodnie z przepisami.
Rok produkcji pojazdu nie wcześniej niż 2010 r.

I. Cena jednostkowa za 1 dzień świadczenia usługi dowozu wszystkich uczniów, tj. przejazd
na trasie Parkosz – Słotowa – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku  
i Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Krośnie.
II.  Cena jednostkowa za 1 dzień dowozu ucznia na trasie Parkosz –  Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku.
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III.  Cena  jednostkowa  za  1  dzień  dowozu  ucznia  na  trasie  Słotowa  –   Ośrodek
Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Krośnie.
Podstawą do wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę stanowić  będzie  sporządzony przez
Wykonawcę wykaz przejechanych kilometrów zgodny z  listą obecności ucznia w Ośrodku,
którą Wykonawca będzie załączał do faktury.
Zamawiający  zastrzega  sobie  zmiany  ilości  przewozów,  terminów  ich  wykonywania  ze
względu  na  brak  możliwości  przewidzenia  okoliczności  zmieniających  w  chwili  zawarcia
umowy.

Część V
Przedmiotem  V  części  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  dowozu  i  odwozu
uczniów  niepełnosprawnych  do  i  z  placówek  oświatowych  w  Dębicy  
(tj. Przedszkole „UKRYTY DAR”, Szkoła Specjalna Nr 7) w okresie od 1 lutego 2021
r. do 31 grudnia 2021 r.

Gmina  Pilzno  składa  zapotrzebowanie  na  obsługę  dowozu  i  odwozu  5  uczniów
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Pilzno do placówek oświatowych  
w Dębicy:
1) Przedszkole „UKRYTY DAR” , Ul. Strażacka 5, w Dębicy - 3 uczniów,
2) Szkoła Specjalna Nr 7 ul. Matejki 22 w Dębicy - 2 uczniów.
Długość  trasy:  Lipiny  –  Pilzno  -  Słotowa  -  Dębica  wynosi  48  km  przy  obecności
wszystkich uczniów.
W przypadku nieobecności  ucznia ze Słotowej długość trasy Pilzno - Lipiny - Dębica
wynosi : 19 km.
W przypadku nieobecności uczniów z Lipin trasa Słotowa- Dębica wynosi: 20 km.

Ilość kursów dziennie: 2 (1 przywóz i 1 odwóz). 

Przywóz na godz. 800, odwóz od godz. 1400. 
Zmawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w/w godzin w zależności od ustalonego przez
szkoły planu zajęć.
Wykonawca  usługi  będzie  zobowiązany  do  zapewnienia  we  własnym  zakresie opiekuna
uczniów niepełnosprawnych, sprawującego opiekę w trakcie przewozu.
Opiekun j.w.  musi posiadać przeszkolenie z zakresu:
- udzielania pierwszej pomocy,
- opieki podczas dowozu uczniów (potwierdzone zaświadczeniem wydanym na podstawie  
§ 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie
kształcenia  ustawicznego  w  formach  pozaszkolnych  (Dz.  U.  z  2017  ,  poz.  1632).
Każdorazowo opiekun będzie miał obowiązek przyprowadzenia wszystkich dzieci do szkoły 
i przekazania ich osobie upoważnionej przez dyrektora szkoły.
I. Cena jednostkowa za 1 dzień świadczenia usługi dowozu wszystkich uczniów, tj. przejazd
na trasie Lipiny – Pilzno - Słotowa – Dębica.
II. Cena jednostkowa za 1 dzień dowozu uczniów na trasie Pilzno - Lipiny - Dębica
III. Cena jednostkowa za 1 dzień dowozu uczniów na trasie Słotowa - Dębica.
Podstawą do wystawienia  faktury  przez  Wykonawcę stanowić  będzie  sporządzony przez
Wykonawcę  wykaz  przejechanych  kilometrów  zgodny  z   listą  obecności  ucznia  
w placówkach, którą Wykonawca będzie załączał do faktury.
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Ogólne wymagania dla całego zamówienia
a)  Zamawiający  w  okresie  realizacji  usługi  dopuszcza  sposób  przekazywania
korespondencji, poza formą pisemną, za pomocą: 
faksu: (14) 6721 031
e-mail: zeaspilzno@o2.pl
z  zastrzeżeniem,  że  korespondencja  przekazywana  faksem  lub  
e–mailem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
b) Czynność potwierdzenia otrzymanej informacji spoczywa na adresacie – sposób 
zwrotnego potwierdzenia musi być analogiczny do sposobu przekazania informacji.
c) Oświadczenia oraz wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą
faksu lub e- mila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata
przed upływem wyznaczonego terminu i  uzyskały  one – na żądanie drugiej  strony –
zwrotne potwierdzenie.
d) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji, faksem lub e-mailem 
za potwierdzenie otrzymania przyjmuje się wydruk wysłania wiadomości. 

23

mailto:zeaspilzno@o2.pl

