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Zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

1. nazwa i adres Zamawiającego; 
2. tryb udzielenia zamówienia; 
3. opis przedmiotu zamówienia; 
4. opis części zamówienia jeŜeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 
5. informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeŜeli Zamawiający 

przewiduje udzielenie takich zamówień; 
6. opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim 

muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeśli Zamawiający dopuszcza ich składanie; 
7. termin wykonania zamówienia; 
8. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków; 
9. wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
10. informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami a takŜe 

wskazanie osób upowaŜnionych do kontaktu z Wykonawcami; 
11. wymagania dotyczące wadium; 
12. termin związania ofertą; 
13. informacje na temat części zamówienia, które nie mogą być powierzone 

podwykonawcom; 
14. opis sposobu obliczenia ceny; 
15. opis sposobu przygotowania ofert; 
16. miejsce oraz termin składania ofert; 
17. informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą, jeŜeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w 
walutach obcych; 

18. opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; 

19. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

20. wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego umowy; 
21. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeŜeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach; 

22. maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 
jeŜeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej; 

23. informacje dotyczące aukcji elektronicznej, jeŜeli zamawiający przewiduje aukcję 
elektroniczną; 

24. informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli Zamawiający 
przewiduje ich zwrot; 

25. pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 
 
Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w OŜarowie 

      Osiedle Wzgórze 54 
      27- 530 OŜarów 

 
Tel./fax 015 86 11 163 ;  gzeasip-ks@wp.pl 
Adres strony internetowej: www.ozarow.pl 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona zostanie na powyŜszej 
stronie internetowej. 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna uzyskać  
w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w OŜarowie 
bezpłatnie. 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
2.1 Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych o wartości poniŜej 193 000 euro 
(tekst jednolity Dz.U. 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) zwaną dalej Upzp. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1) Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) – 60.10.00.00-9 – usługi w zakresie  
transportu drogowego 

 2)   Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do i z placówek oświatowych  
       Miasta  i Gminy OŜarów w roku szkolnym 2010/2011. 
 
        Zamówienie obejmuje dowóz dzieci do przedszkoli, uczniów do szkół podstawowych 
        i gimnazjum oraz opiekunów dzieci dojeŜdŜających  na terenie Gminy OŜarów a takŜe 
        powrót do miejscowości zamieszkania po zakończeniu zajęć przedszkolnych 
        i szkolnych. 
       Liczba dzieci dowoŜonych -   668 
       Podana liczba uczniów jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia o zamówieniu 
       publicznym i w trakcie roku szkolnego moŜe ulec zmianie. 
       Miejsce wykonywania usług :  teren Gminy OŜarów – województwo świętokrzyskie. 
       Dowóz i odwóz do: 
       - Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w OŜarowie 27-530 OŜarów  
         Osiedle Wzgórze 54, 
       - Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie 27-530 OŜarów Lasocin 17, 
       - Szkoły Podstawowej w Pisarach 27-530 OŜarów Pisary 63, 
       - Szkoły Podstawowej w Janowicach 27-530 OŜarów Janowice 17, 
       - Publicznego Przedszkola w OŜarowie  27-530 OŜarów Osiedle Wzgórze 52. 
 
       Dowóz i odwóz uczniów naleŜy zapewnić w dni nauki  przewidziane organizacją roku  
       szkolnego określonego przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zmianami ustalonymi 
       decyzją dyrektorów szkół. 
       Dowóz do szkół najpóźniej na godzinę:  
           - 7.30 do Szkoły Podstawowej w Pisarach ,  
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           - na godz.7.40 do Szkoły Podstawowej w Janowicach oraz Publicznego Zespołu 
             Szkoły i Przedszkola w Lasocinie ,  
           - na godz. 7.45 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. E. Szylki w OŜarowie. 
       Odwóz po zakończeniu zajęć szkolnych około13.35.  
       Cztery razy w tygodniu / poniedziałek, wtorek, środa, czwartek / dodatkowo  
       odwóz odbędzie się o godzinie 14.30. 
       Dowóz i odwóz autobusami Wykonawcy.  
       Pojazdy przeznaczone do przewozu uczniów muszą spełniać wymagania i warunki 
       techniczne do wykonywania tego typu usługi / np. oznakowania itd./   
       Opiekę nad uczniami w czasie dowoŜenia zapewnia Zamawiający. 
       Opiekunowie dzieci dowoŜonych  w trakcie wykonywania swoich czynności są 
       uprawnieni do bezpłatnych przejazdów. 
       Dzieci zabierane są z przystanków autobusowych zlokalizowanych na danej 
       trasie. Usługi wykonywane będą w dniach od poniedziałku do piątku  
       włącznie. Wykonawca  z Zamawiającym dokona dokładnego pomiaru tras 
       i takie odległości będą zamieszczone w zawartych umowach . 
       W indywidualnych  przypadkach w ciągu roku szkolnego strony mogą uzgodnić inny 
       dzień wykonywania usługi / np. odpracowanie w wolną sobotę dnia wolnego /. 
        
 
        W załączniku nr 4 – części zamówienia od 1-37 
 
 
 

4. Opis części zamówienia, jeŜeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert 
częściowych. 

 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych.  
Oferent moŜe przystąpić do 1 lub więcej części zamówienia. Jedna trasa stanowi jedną 
część zamówienia. 

 
 
5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeŜeli 

Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. 
 

      Nie przwiduje. 
 
 
6. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeśli Zamawiający dopuszcza ich 
składanie. 

 
      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 
7. Termin wykonania zamówienia. 
 

Rok szkolny 2010/2011 – tj. od  01.09.2010 r. do 24.06.2011 r. 
           W indywidualnych  przypadkach w ciągu roku szkolnego Zamawiający moŜe zlecić 
            inny dzień wykonywania usługi (np. odpracowanie w wolną sobotę dnia wolnego). 
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            Dyspozycja o zmianie dnia zostanie przekazana pisemnie Wykonawcy na co najmniej  
            2 dni przed zaistnieniem tego faktu.. Wykonawca będzie miał obowiązek realizacji 
            zadania wg stawek i cen wskazanych w ofercie. 
 

 
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  
      spełniania tych warunków. 
 
 
8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia  do wykonywania określonej działalności lub czynności jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
       
na potwierdzenie naleŜy złoŜyć 

   -     oświadczenie z art.22 ust.1 – (załącznik nr 1 do formularza oferty) 
- aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydana na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  /Dz. U. 
nr 125,poz. 1371 z późn. zmianami / w przypadku złoŜenia ofert na kilka części 
zamówienia -1 egzemplarz /, 

 
       2)  posiadają wiedzę i doświadczenie,  
         na potwierdzenie naleŜy złoŜyć  
-  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ  
   wykonywanych, dostaw lub usług  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania  
   warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu  
   składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres  
   prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie, z podaniem ich wartości,  
   przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe  
   te dostawy lub usługi  zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie, aby potwierdzić  
   spełnienie tego warunku naleŜy przedstawić w wykazie, Ŝe wykonali minimum 1 usługę  
   przewozów uczniów wraz z potwierdzeniem ich naleŜytego wykonania 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 

Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć 
- Wykaz narzędzi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie ich 
dysponowania tj: posiadają potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia lub 
przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego, wyraŜający się wyraŜający się w ilości nie mniejszej niŜ :  w przypadku 
przystąpienia  do wykonania  od 1-10 części zamówienia - ilość autobusów zgodną z 
oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 1 autobus rezerwowy , w przypadku 
przystąpienia do wykonania 11-25 części zamówienia - ilość autobusów  zgodną z 
oferowanymi do wykonania częściami zamówienia plus 2 autobusy rezerwowe , powyŜej  25 
części zamówienia - ilość autobusów zgodną z oferowanymi do wykonania częściami 
zamówienia plus 3 autobusy rezerwowe spełniające przepisy ruchu drogowego do przewozu 
dzieci o ilości miejsc nie mniej  niŜ w części: 
 -   2,6,11,12,14,24,26,27,30,33 – 57 miejsc siedzących plus stojące, 
natomiast w częściach: 
- 3,7,8,9,1015,16,17,18,21,22,25,31,32,34,35,36 – 54 miejsc siedzących plus stojące, 
a w częściach : 
 - 1,5,19,20,23,29 – 39 miejsc siedzących plus stojące, 
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 -  4,28  - 20 miejsc siedzących, 
 - 13,37 – 8 miejsc siedzących. 
 
 Pojazdy powinny być właściwie oznakowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu 
drogowego. 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia  oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi 
osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu 
zawierającego ilość osób  odpowiadających co najmniej ilość taboru przeznaczonego do 
obsługi części zamówienia wymienionego w pkt 8 ppkt 3 -kierowców autobusowych 
legitymujących się  stosownymi kwalifikacjami zawodowymi oraz co najmniej 1-
rocznym staŜem w obsłudze przewozów szkolnych.  
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
Na potwierdzenie naleŜy złoŜyć 

- opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia, 
potwierdzający, Ŝe wykonawca jest  ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy zobowiązani są złoŜyć: 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
• aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

 
8.3 W przypadku składania oferty wspólnie z innymi podmiotami (konsorcjum, s.c.),    
      podmioty muszą: 

1) kaŜdy z nich załączyć do oferty dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9.2 za 
wyjątkiem ppkt. 9.2.1, , 9.2.2, 9.2.5, 9.2.6, które składane są wspólnie. 

2) podpisać ofertę w taki sposób by zobowiązywała prawnie wszystkie strony, 
3) wyznaczyć jeden z podmiotów jako odpowiedzialny, a jego upowaŜnienie musi być 

udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych 
przedstawicieli pozostałych podmiotów, 

4) zawrzeć umowę z konsorcjum (lub spółki), która stwierdza, Ŝe wszystkie podmioty 
będą solidarnie odpowiedzialne prawnie za realizacje umowy, 

5) umowę, o której mowa w pkt. 8.3.4 Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego (art.  23 ust. 4 Upzp). 

8.4 Zamawiający dokona oceny spełniania powyŜszych warunków na podstawie  
      złoŜonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów  
      wymienionych w punkcie 9.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na  
      zasadzie „spełnia”/ „nie spełnia”. 
8.5 Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną  
       zawiadomieni równocześnie o wykluczeniu ich z postępowania. 
8.6 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty  
      zostaną zawiadomieni o Wykonawcach wykluczonych z postępowania. 
8.7 Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą. 
8.8 Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 

a) jest niezgodna z ustawą, 
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b) jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, z zastrzeŜeniem art.87 ust.2 pkt.3, 

c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera raŜąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
e) została złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie 

zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3  
h) Jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

8.9 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty  
      zostaną niezwłocznie zawiadomieni o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  
      podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 
9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu      
     potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu. 
 
9.1 Wymagane poniŜej dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. 
      Dokumenty złoŜone w formie kserokopii muszą być  opatrzone klauzulą „ ZA  
      ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone  za zgodność z oryginałem przez  
      Wykonawcę na  kaŜdej stronie. Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub  
       notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia   
      dokumentu  będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.  
      Rodzaj i formę dokumentów określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19  
      maja 2006r. W  sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od  
     wykonawcy oraz form,  w jakich te dokumenty mogą być składane (dz. U z 2006r. Nr 87   
      poz. 605). 
9.2 Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie naleŜy załączyć do oferty to: 

• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 
(załącznik nr 1 do formularza oferty) 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do formularza oferty) 
• aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydana na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  /Dz. 
U. nr 125,poz. 1371 z późn. zmianami / w przypadku złoŜenia ofert na kilka części 
zamówienia -1 egzemplarz /, 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia  oraz informacji o podstawie do 
dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie 
przedstawienie wykazu zawierającego ilość osób  odpowiadających co najmniej ilość 
taboru przeznaczonego do obsługi części zamówienia wymienionego w pkt 8 ppkt 3 -
kierowców autobusowych legitymujących się  stosownymi kwalifikacjami 
zawodowymi oraz co najmniej 1-rocznym staŜem w obsłudze przewozów szkolnych.  
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zaoferowania w kilku częścią ofert tych samych  
kierowców. Wymaga jednak aby kierowca był w stanie obsłuŜyć wskazane w ofertach 
na część zamówienia trasy /, 

• wykaŜą, Ŝe w ciągu ostatnich trzech lat wykonali minimum 1 usługę przewozu 
uczniów i przedstawią dokumenty (referencje) potwierdzające, Ŝe usługi transportowe 
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zostały wykonane naleŜycie  / w przypadku złoŜenia ofert na kilka części zamówienia  
-1 egzemplarz/, 

• wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń do wykonania zamówienia, którymi 
dysponuje lub będzie dysponował wykonawca / min. 2 autobusy/busy/- warunek 
dotyczy jednej  części zamówienia/trasy .W przypadku przystąpienia  do wykonania 5 
części zamówienia -  min.5 plus 1 autobus , w przypadku przystąpienia do wykonania  
7-15 części zamówienia - min. 7-15 plus 2 autobusy. Zamawiający dopuszcza 
moŜliwość zaoferowania w kilku częściach ofert tych samych autobusów/ busów. 
Wymaga jednak aby autobus/bus był w stanie obsłuŜyć wskazane w ofertach na część 
zamówienia trasy/. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza 
moŜliwość zamiany konkretnego pojazdu na inny pojazd o takich samych parametrach 
spełniających warunki zamówienia. Taka zmiana wymaga zgłoszenia pisemnego przez 
Wykonawcę.  

• Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (załącznik nr 6 do formularza 
oferty) 

• Wykaz podwykonawców (załącznik nr 7 do formularza oferty) 
9.3 JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej  
      Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
     19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od  
      Wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty mogą być składane (Dz.U z 2006r nr 87, 
      poz. 605). 
9.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złoŜone wraz z tłumaczeniem na  
      język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
 
10. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami a takŜe  
      wskazanie osób upowaŜnionych do kontaktu z Wykonawcami. 
 
10.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje kierowane do Zamawiającego mogą  
        być przekazywanie pisemnie lub faksem. 
10.2 W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji  
        faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich  
        otrzymania. 
 
10.3 Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 

wątpliwości związanych z treścią specyfikacji, sposobem przygotowania i złoŜenia 
oferty, kierując swoje zapytania nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert określonego w pkt. 16.1. 
niniejszej specyfikacji. Treść zapytań oraz odpowiedź na wyjaśnienia zostanie 
przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia, w tym samym czasie i w ten sam sposób bez podania 
źródła zapytania i zamieszczona na stronie internetowej 

10.1 W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert określonego 
w pkt. 16.1. specyfikacji, Zamawiający moŜe zmodyfikować treść dokumentów 
składających się na SIWZ.  

10.2 KaŜda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz 
zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców, którym została przekazana 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i zamieszczona na stronie internetowej. 
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10.3  W przypadku, gdy zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający moŜe przedłuŜyć 
termin składania ofert, zawiadamiając o tym fakcie Wykonawców, którym została 
przekazana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i zamieszczając te 
informacje na stronie internetowej. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania 
Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 
nowemu terminowi. 

10.4 UpowaŜnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: 
 Pani  Mirosława Stolarczyk. 
 
 
 

11. Wymagania dotyczące wadium. 
      Wadium – nie wymagane. 
 
12. Termin związania z ofertą. 
 
12.1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu 

składania ofert. Wykonawca, który złoŜy ofertę, moŜe ją wycofać tylko przed upływem 
terminu składania ofert. 

12.2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania 
ofertą Zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na 
przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. 

12.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 

 
13. Informacje na temat części zamówienia powierzonych podwykonawcom. 
 
13.1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  
 

13.2. Zamawiający nie zastrzega części, których nie moŜna powierzyć podwykonawcom. 
13.3. Zamawiający zastrzega moŜliwość wglądu do umowy zawartej między Wykonawcą a 

wybranym przez niego podwykonawcą. 
 
14. Opis sposobu obliczenia ceny.   

 
14.1 Cenę naleŜy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr  16 z 1964 r. poz. 93, z późniejszymi 
zmianami): 
§1. JeŜeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie 

nie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia 
umowy nie moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

 §2. JeŜeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie moŜna było przewidzieć 
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie raŜącą stratą, SĄD 
MOśE podwyŜszyć ryczałt lub rozwiązać umowę.  

  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości podwyŜszenia kwoty ustalonej w ofercie, 
nawet w przypadku gdy ceny czynników cenotwórczych zostaną zmienione- np. cena 
paliwa zostanie zwiększona. 
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14.2 Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać ostateczną cenę za cały przedmiot 
zamówienia, na Zał. 1 zatytułowanym „Formularz oferty”, w oparciu o otrzymane od 
Zamawiającego materiały oraz rozeznanie własne w terenie. 

14.3. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, 

14.4. Do ceny netto naleŜy doliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. 
 

15. Opis sposobu przygotowania ofert. 
 
15.1. Oferta musi być przygotowana na formularzach, które stanowią dodatki do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dopuszcza się złoŜenie oferty i 
załączników na formularzach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, Ŝe ich 
treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego) i 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta i jej 
załączniki muszą być wypełnione bez wyjątku przez Wykonawcę. 

15.2. Wykonawca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania postawione  
w załącznikach do oferty, jeŜeli zabraknie miejsca, naleŜy dołączyć dodatkowe strony, 

15.3. JeŜeli pytanie postawione w załączeniu nie dotyczy wykonawcy, naleŜy wpisać „NIE 
DOTYCZY”, 

15.4. Oferta musi być przygotowana zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 
15.5. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy 

pisemnej bez uŜycia ścieralnego nośnika pisma, np. ołówka, pod rygorem niewaŜności  
( art.82 ust.2 Upzp), 

15.6. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami prosi się aby były ponumerowane i 
zszyte,  

15.7. Wykonawcą moŜe być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, 

15.8. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upowaŜniającym do 
występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Podpisy naleŜy 
złoŜyć na wszystkich stronach oferty oraz załączników i w miejscach, w których 
Wykonawca naniósł zmiany, 

15.9. Osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców to:  
a) osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach handlowych, rejestrach 

spółdzielni  lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, 
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez w/w osoby. 

(tj. osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną). 
15.10. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę ( art. 82 ust. 1 Upzp)- złoŜenie więcej niŜ 

jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu zamówienia, 
spowoduje odrzucenie oferty lub ofert danego Wykonawcy 

15.11. Wykonawca  poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem ofert, 
15.12. Oferta musi być złoŜona Zamawiającemu w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej 

kopercie z napisem: 
 

OFERTA 

ZAMAWIAJ ĄCY: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  

                i Przedszkoli w OŜarowie 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „ DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓ WEK 
OŚWIATOWYCH MIASTA I  GMINY O śARÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 
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Nie otwierać do dnia 2 lipca 2010 r. do godz. 10.15 

 

 
15.13. W przypadku braku informacji określonej w pkt. 15.12. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. za 
przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 
składania ofert pocztą lub poczta kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji 
otwarcia. 

15.14. JeŜeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca moŜe zastrzec, iŜ nie mogą być one 
udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te 
informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony 
„TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM 
UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji,  
o których mowa w art. 86 ust.4 Upzp. 

 
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
 

16.1. Oferty naleŜy składać do dnia 2 lipiec 2010 r. do godz. 10.00 w Gminnym Zespole 
Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w OśAROWIE Os. 
Wzgórze 54, 27-530 OŜarów pokój nr 18. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty 
wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84,ust.2 Upzp). 

16.2. Wykonawca moŜe wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złoŜonych ofert pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  
o wprowadzaniu zmian, poprawek, itp. przed terminem składania ofert. 
Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złoŜone według takich samych 
wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem "ZMIANA 
OFERTY". 

16.3. Oferty złoŜone po terminie, zostaną zwrócone nie otwarte, po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

16.4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert, wycofać złoŜoną 
przez siebie ofertę pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  
o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złoŜone według 
takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, odpowiednio oznakowane  
z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.  

16.5. Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym 
Szkół i Przedszkoli w OśAROWIE Os. Wzgórze 54, 27-530 OŜarów pokój nr 18 
w dniu 2 lipiec 2010 r. o godz. 10.15 

 
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między Zamawiającym a Wykonawcą, jeŜeli Zamawiający przewiduje rozliczenia  
w walutach obcych. 

 

      Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą następowały w złotych 
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      polskich.  
 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
 z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

18.1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria: 
 

W wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert waŜnych, Komisja Przetargowa kierować się 
będzie następującymi kryteriami: najniŜsza cena  brutto  za 1 kilometr – 100% 
Przyjmuje się zasadę odniesienie  ceny najniŜszej do ceny pozostałych ofert (cena najniŜsza 
otrzymuje 100 pkt.). KaŜda inna oferta otrzymuje ilość punktów wynikającą z poniŜszego wzoru: 
 
 
 
 

 Proporcje matematyczne wg wzoru: 
 

Cena oferty najtańszej 
                                                                   ---------------------------------- 

                                                    * 100 
Cena oferty badanej 

 
max 100 punktów 

 
 
18.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza, 

czyli temu, który otrzyma największą liczbę punktów. 
19.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
        w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
19.1. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego zwycięzca zostaje poinformowany    

o wyniku i terminie zawarcia umowy. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne 
z przyjęciem formularza istotnych postanowień umowy proponowanego przez 
Zamawiającego. 

19.2. W celu zawarcia umowy po przeprowadzonym przetargu naleŜy podpisać umowę 
zgodną z formularzem istotnych postanowień umowy, stanowiącym załącznik  ,, 3 „ do 
niniejszej specyfikacji, a takŜe zgodnie ze złoŜoną ofertą przetargową i po spełnieniu 
wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji. 

 
20.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

         
Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

 

 
21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę  
w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 

       Formularz istotnych postanowień umowy stanowi Zał. ,;3” do Specyfikacji Istotnych 
       Warunków Zamówienia. 
 



 13

22. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, 
jeŜeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

      Nie dotyczy. 

 
23. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej, jeŜeli Zamawiający przewiduje aukcję 

elektroniczną. 
       Nie dotyczy. 

 
24. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeŜeli Zamawiający 

przewiduje ich zwrot. 
         Nie dotyczy. 

 

25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego określonych w Upzp zasad udzielania zamówień przysługują środki 
przewidziane w Dziale VI Upzp „Środki ochrony prawnej”.  

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
 4) odrzucenia oferty odwołującego. 

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 
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Załączniki do SIWZ: 
 
Załącznik 1-   Formularz oferty 
Załącznik 2-   Projekt umowy 
Załącznik 3– Materiały informacyjne. 
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Załącznik 1 do SIWZ- Formularz oferty 
 

  
     ………………………………….. 
           / pieczęć Wykonawcy / 
 
 

O F E R T A 
 NA CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR………  

                          
Gminny 

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny 
Szkół i Przedszkoli w OŜarowie 

 
Osiedle Wzgórze 54 

27-530 OŜarów 
woj. świętokrzyskie 

                      
                 Nawiązując do ogłoszenia o  przetargu nieograniczonym na „ Dowóz uczniów 
  do placówek oświatowych Miasta i Gminy OŜarów roku szkolnym 2010/2011 „  
  oferujemy wykonanie pełnego zakresu usług przewozowych będących przedmiotem 
  zamówienia: 
 
  Trasa nr …………………………………………………………………… 
 
  cena netto 1 kilometra:    ……………… zł 
  podatek VAT: 
            stawka …………………………. % 
            kwota ………………………….. zł 
  cena brutto  / z VAT/ 1 kilometra :    ……………… zł  
 
 
  tj. / słownie: ……………………………………………………………………………….. 
                      ……………………………………………………………………………….. 
   
 
      Oświadczamy , Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz wzorem umowy sporządzonymi  
      przez Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w OŜarowie        
      do przetargu nieograniczonego na „Dowóz  uczniów  do placówek oświatowych  
      Miasta i Gminy OŜarów w roku szkolnym 2010/2011 „ i nie wnosimy do zawartych  
      w nich uregulowań Ŝadnych zastrzeŜeń i w przypadku wygrania przetargu zobowiązujemy 
      się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 3. 
 
 
 
 
 …………………………………                                   …………………………………….. 
   / data sporządzenia oferty /                                                    / podpis Wykonawcy / 
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         załącznik nr 1 do oferty 

………………dnia…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

(zgodnie z art. 22 ust. 1) 

Oświadczam, Ŝe przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

spełniam warunki, dotyczące:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.   

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 

 

 

......................................................... 
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
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Załącznik nr 2 do oferty 

 

………………dnia…………………… 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, Ŝe przystępując po przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia nie 

podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 

późniejszymi zmianami). 

 

Prawdziwość powyŜszych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom 

odpowiedzialności karnej z art. 297 kk. 

 

......................................................... 
(imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do oferty  
 

………………dnia…………………… 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

o posiadaniu wymaganych uprawnień 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego oświadczam, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane w SIWZ i ogłoszeniu uprawnienia. 

 
 ................................dnia .......................  

     ................................ ...............................  
    (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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Załącznik  nr 4 do oferty                                    

     

WYKAZ OSÓB   

Data:  ................................................. 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………… 

Nazwa szkolenia:……………………………………………………………………….. 

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych i doświadczenia 

 

LP. Imię i nazwisko 

(nazwa podmiotu) 

Doświadczenie 

NaleŜy 

wykazać 

Wykształcenie/Kwalifikacje podstawa do 

dysponowania 

osobą 

     

     

 

 

 

 

 

(miejscowość, data)       (podpis wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do oferty 

WYKAZ NIEZB ĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

NARZĘDZI I URZ ĄDZEŃ  

Data:  ........................................................... 

Nazwa wykonawcy: ............................................................................................................... 

Nazwa szkolenia........................................................................................................... 

wykaz narzędzi, wyposaŜenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu 

realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

Lp. Nazwa       Ilość (szt.) Podstawa 

dysponowania 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

(miejscowość, data)       (podpis wykonawcy) 
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Załącznik  nr 6 do oferty   

 

 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W CI ĄGU OSTATNICH TRZECH LAT 

Data:  ................................................. 

Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………… 

Nazwa szkolenia:……………………………………………………………………….. 

Lp. Nazwa 

usługi  

Wartość 

umowy 

Termin 

realizacji 

Nazwa i adres Zleceniodawcy 

 

     

     

     

 

 

 

 (miejscowość, data)       (podpis wykonawcy) 



 22

Załącznik nr 7 do oferty   

(pieczęć Wykonawcy) 

Oświadczenie wykonawcy 

Z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 Nr 223, poz. 1655 ze 

zm.) 

     Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego Oświadczam, Ŝe zamierzamy/ nie zamierzamy * powierzyć wykonanie 

części zamówienia  podwykonawcom 

WSKAZANE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA 

POWIERZY PODWYKONAWCOM. 

Lp. 

 

części zadania, które mają zostać zlecone podwykonawcom 

(podać opis i zakres) 

1.  

2.  

3.  

    

     Wykonawca oświadcza takŜe, Ŝe w przypadku wyboru złoŜonej oferty jako 

najkorzystniejszej bezpośrednio przed podpisaniem umowy i po jej podpisaniu, wypełni 

wszystkie wymagania zawarte SIWZ dotyczące podwykonawców wg zasad ustalonych 

przez Zamawiającego. 

…………………………..    ………………………….. 

(miejscowość, data)       (podpis wykonawcy) 
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Załącznik 2-   Projekt umowy 
 
 

            
U M O W A 

 
 

                       Zawarta w dniu ……………   w OŜarowie pomiędzy Gminnym Zespołem 
       Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w OŜarowie reprezentowanym 
       przez: 
                      Kierownika                -   Mirosławę Stolarczyk 
                      Główną Księgową     -    Annę Cieszkowską 
 
       zwanym dalej w części umowy „ Zamawiającym „ , a : 
    
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
       zwanym dalej w treści umowy „ Wykonawcą „ , o następującej treści : 
 
 

§ 1 
 
 Zamawiający zleca Wykonawcy przewóz uczniów do placówek oświatowych na  
 terenie Gminy OŜarów w roku szkolnym 2010/2011 na liniach i w czasie uzgodnionym 
 między stronami w minutowych rozkładach jazdy stanowiących załącznik do umowy. 
 
 

§ 2 
 
 
  ………………………………………………………………………………………………. 
                                                              / Wykonawca / 
 
  zobowiązuje się zorganizować dowóz i odwóz uczniów na linii/ liniach : 
 
       - dowóz / od poniedziałku do piątku /: 
      
                     linia nr …. : …………………………………………………………..  
                     linia nr …. : ………………………………………………………….. 
                      
 
      - odwóz / poniedziałek,wtorek,środa,czwartek / godz. 13.35: 
 
                     linia nr …. : ………………………………………………………. 
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                     linia nr …. : …………………………………………………………. 
 
       - odwóz / poniedziałek,wtorek,środa,czwartek / godz.14.30:   
 
                     linia nr….: ………………………………………………………………… 
                     linia nr … : ………………………………………………………………… 
    
       - odwóz / piątek/ godz. 13.35 :  
 
                    linia nr ….. : …………………………………………………………… 
                    linia nr  …..: ……………………………………………………………. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dowiezienia osób , o których mowa 
w § 1 przed rozpoczęciem zajęć szkolnych tj. do godziny …… oraz odwiezienia 
 ich po zajęciach szkolnych / wg wymagań podanych w SIWZ  na” Dowóz uczniów 
do placówek oświatowych Miasta i Gminy OŜarów w roku szkolnym 2010/2011 /. 

2. Przewozy odbywać się będą w dniach zajęć szkolnych w roku szkolnym2010/2011. 
 

§ 3 
 

   Za przewóz na linii/liniach wymienionych w § 2 umowy ustala się : 
   cenę za 1kilometr : ……………… brutto. 
   Razem kilometrów: ………………. dziennie / poniedziałek,wtorek,środa,czwartek / 
   Stawka dzienna :……………………………./ poniedziałek,wtorek,środa,czwartek / 
 
   / słownie: ………………………………………………………………………………… 
     …………………………../ brutto - / poniedziałek,wtorek,środa,czwartek /. 
 
   Razem kilometrów: ………………. dziennie / piątek / 
   Stawka dzienna :……………………………./ piątek / 
 
   / słownie: ………………………………………………………………………………… 
     …………………………../ brutto - / piątek /. 
 
   NaleŜność za w/w usługę regulowana będzie na podstawie comiesięcznego rachunku 
   wystawionego w pierwszej połowie następnego miesiąca płatna w ciągu 30 dni od daty 
   otrzymania rachunku. Płatność przelewem na wskazany rachunek. 

 
 

§ 4 
 

    Podstawą  przewozu uczniów będzie Karta przejazdu potwierdzona przez Zamawiającego. 
 

§ 5 
 

    ……………………………………………………………………………………………. 
                                                          / Wykonawca / 
 
    Odpowiada za punktualny przewóz. 
    Ustalona odpowiedzialność nie będzie obowiązywać, jeŜeli zaistnieją przeszkody 
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    spowodowane siłą wyŜszą  jak: zaspy śnieŜne ,  gołoledź, powódź lub inne niekorzystne  
    warunki atmosferyczne uniemoŜliwiającego jazdę.                        

 
§ 6 

 
     W przypadku spóźnienia powstałego z przyczyny uszkodzenia autobusu w drodze 
     Zamawiający zawiadamia telefonicznie Wykonawcę o nie nadejściu autobusu w 15 minut 
     po planowanym przyjeździe. Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia zobowiązuje się 
     natychmiast wysłać podmianę autobusu. 

 
 
 
                                                                § 7 

 
 Za udowodnienie uszkodzenia wnętrza autobusu oraz jego zanieczyszczenia przez 
przewoŜonych uczniów Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia od 
Zamawiającego naprawienia szkody. 
 
 
                                                                 § 8 
 

          Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego powierzyć wykonywania zobowiązań 
          określonych niniejszą umową osobie trzeciej. 

 
§ 9 

 
         Wykonawca zobowiązuje się do : 
                            - zapewnienia przewoŜonym uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków 
                              przewozu, 
                            - zapewnienia odpowiedniego sprawnego środka transportu do przewozu, 
                            - do ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków i od  
                              odpowiedzialności cywilnej, 
                            - zatrudniania kierowców posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, 
                            - przestrzegania norm pracy kierowców autobusowych. 

 
 
                                                                           § 10 
 
        Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie opieki nad uczniami 
        w czasie wykonywania przez Wykonawcę przewozu na poszczególnych trasach. 
  
 
                                                                           § 11 
 
         Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie dokonywać kontroli prawidłowości wykonywania 
         przez Wykonawcę przewozów na poszczególnych trasach  / § 2 /. 
 

§ 12 
 

        W przypadku nieuzasadnionego spóźnienia w dowozie uczniów Wykonawca zapłaci 
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        Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 5 % wartości dziennego dowozu zaś w 
        przypadku nie wykonania dowozu lub odwozu karę 40% wartości usługi w tym  
        dniu z zastrzeŜeniem § 6 umowy. 

§ 13 
 
         Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na rok szkolny 2010/2011 -  
         - od 01 września 2010r. do 24czerwca 2011 r.  
            
                                                                           § 14 
 
          Umowa moŜe być rozwiązana: 

1. za porozumieniem stron w kaŜdym czasie / na piśmie /, 
2. bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez 

Zamawiającego po: 
     - trzykrotnym nie odwiezieniu dzieci, 
     - po pięciokrotnym opóźnieniu dowozu lub odwozu- powyŜej 
       30 minut. 

                      3.  bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym przez Wykonawcę  
                           po trzykrotnej nieterminowej zapłacie za przewóz. 

4.  Strony mają prawo dochodzenia poniesionych strat w wypadku  
     nieuzasadnionego rozwiązania umowy. 

                   
                                          § 15 
 

            W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
            przepisy  kodeksu cywilnego oraz Prawa Przewozowego i przepisów z nim związanych. 
 

§ 16 
 
            Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami niniejszej umowy podane 
            będą pod rozstrzygnięcie przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 17 
            Wszelkie zmiany niniejszej umowy do swej waŜności wymagają zachowania formy 
            pisemnej. 
 

§ 18 
 

            Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze  
            dla Zamawiającego , jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

   
            
 

 
 
 

            
     ……………………………….                                      ……………………………… 
           Zamawiający                                                                     Wykonawca 
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Załącznik 3 – Materiały informacyjne. 
 
 

 
Przetarg nieograniczony na „ Dowóz uczniów do placówek oświatowych  
Miasta i Gminy OŜarów w roku szkolnym 2010/2011 „  

 
 

                     DOWÓZ   I  ODWÓZ UCZNIÓW  w roku szkolnym 2010/2011 
 
 
       - dowóz / poniedziałek- piątku / 
 
  Część 1  linia: Sobótka -Jakubowice-Prusy-Pisary-Sobótka-Jakubowice-        
                           - Janowice.  
                           Dowóz łączony w godzinach rannych od poniedziałku do piątku włącznie. 
                           Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pisarach na godz.7.30  
                           a po wykonaniu tego dowozu dowóz  uczniów do Szkoły Podstawowej  
                           w Janowicach  na godz. 7.40. 
                           Trasa wynosi łącznie ok. 13 km, naleŜy dowieźć : 29 uczniów do SP  
                           w Pisarach i 40 uczniów do SP w Janowicach . 
 
 Część 2   linia: O Ŝarów-Przybysławice-Śmiłów-Binkowice-Prusy-Sobótka- 
                           -Janowice-Jakubowice- Przybysławice- OŜarów. 
                          Dowóz łączony w godzinach rannych od poniedziałku do piątku włącznie. 
                          Dowóz uczniów dotyczy Szkoły Podstawowej w Janowicach  na godz.7.40 
                          oraz dowóz uczniów  do ZSO w OŜarowie na godz.7.45.  
                          Trasa wynosi łącznie ok. 32 km, naleŜy dowieźć ok. 15 uczniów do SP  
                          w Janowicach oraz 54 uczniów do ZSO w OŜarowie.  
 
 Część 3    linia: O Ŝarów-Wyspa-Pisary-Prusy-Binkowice-Śmiłów-Przybysławice-   
                            -Wlonice-OŜarów. 
                          Dowóz łączony w godzinach rannych od poniedziałku do piątku włącznie. 
                          Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Pisarach na godz.7.30 i ZSO  
                          w OŜarowie na godz. 7.45. 
                          Trasa wynosi łącznie ok. 30 km, naleŜy dowieźć 7 uczniów do SP w Pisarach 
                          oraz 39 uczniów do ZSO w OŜarowie.  
 
Część 4   linia: OŜarów-Gliniany-OŜarów, 
                         Dowóz  w godzinach rannych od poniedziałku do piątku włącznie. 
                         Dowóz uczniów do ZSO w OŜarowie na godz.7.45.  
                         Trasa wynosi łącznie ok. 11 km , naleŜy dowieźć 20 uczniów. 
                           
Część 5   linia: OŜarów-Sobów- Karsy-OŜarów. 
                         Dowóz  w godzinach rannych od poniedziałku do piątku włącznie. 
                         Dowóz uczniów do Szkoły  ZSO w OŜarowie na godz. 7.45. 
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                         Trasa wynosi łącznie ok. 6,6 km, naleŜy dowieźć 39 uczniów. 
 
Część 6 linia:  OŜarów-Łęg Rachowski- Maruszów-Dębno-Biedrzychów-Szyma- 
                         nówka-Lasocin-Kruków-Szymanówka- Janików- Bałtówka-Zawada- 
                         -OŜarów. 
                         Dowóz łączony w godzinach rannych od poniedziałku do piątku włącznie. 
                         Dowóz uczniów do Publicznego Zespołu Szkoły  i Przedszkola   
                         w Lasocinie na godz.7.40 a następnie do ZSO w OŜarowie na godz. 7.45. 
                         Trasa wynosi łącznie ok. 39 km, naleŜy dowieźć : 62 uczniów do PZS i P  
                         w Lasocinie oraz 54 uczniów do ZSO w OŜarowie. 
 
Część 7   linia: Słupia NadbrzeŜna-Nowe-Janów-Lasocin-Wlonice- Czachów- 
                         -OŜarów. 
                         Dowóz łączony w godzinach rannych od poniedziałku do piątku włącznie. 
                         Dowóz uczniów do Publicznego Zespołu Szkoły  i Przedszkola   
                         w Lasocinie na godz.7.40 oraz dowóz uczniów do ZSO w OŜarowie na 
                         godz.7.45.  
                         Trasa wynosi łącznie ok. 39 km, naleŜy dowieźć: 20 uczniów do PZS i P 
                         w Lasocinie oraz 38 uczniów do ZSO w OŜarowie. 
                         
                         Istnieje moŜliwość realizacji kursu:OŜarów-Słupia NadbrzeŜna-Nowe- 
                         -Janów-Lasocin-Wlonice-Czachów-OŜarów /. 
 
 
Część 8  linia: OŜarów-Julianów-Śródborze-Wojciechówka-StróŜa-OŜarów, 
                        Dowóz  w godzinach rannych od poniedziałku do piątku włącznie. 
                        Dowóz uczniów do  ZSO w OŜarowie na godz. 7.45. Trasa wynosi łącznie 
                        ok.14,90 km, naleŜy dowieźć 48 uczniów.          
   
Część 9  linia: OŜarów-Łęg Rachowski-Maruszów-Dębno-Biedrzychów-Sobów-OŜarów. 
                        Dowóz  w godzinach rannych od poniedziałku do piątku włącznie. 
                        Dowóz uczniów do  ZSO w OŜarowie na godz.7.45. Trasa wynosi łącznie  
                        ok.33 km, naleŜy dowieźć 45 uczniów.          
   
Część 10 linia: OŜarów- Jankowice-Tominy-Wyszmontów-OŜarów. 
                        Dowóz  w godzinach rannych od poniedziałku do piątku włącznie. 
                        Dowóz uczniów do  ZSO w OŜarowie na godz. 7.45. Trasa wynosi łącznie 
                        ok.14 km, naleŜy dowieźć ok.45 uczniów.          
 
Część 11   linia: OŜarów-Wyszmontów-OŜarów. 
                        Dowóz  w godzinach rannych od poniedziałku do piątku włącznie. 
                        Dowóz uczniów do  ZSO w OŜarowie na godz.7.45. Trasa wynosi łącznie 
                        ok.6,0 km, naleŜy dowieźć 54 uczniów.          
 
Część 12 linia: OŜarów-Wólka Chrapanowska -Chrapanów-Suchodółka- Niemcówka- 
                          - OŜarów. 
                        Dowóz  w godzinach rannych od poniedziałku do piątku włącznie. 
                        Dowóz uczniów do ZSO w OŜarowie na godz.7.45. Trasa wynosi łącznie 
                        ok.20 km, naleŜy dowieźć 53 uczniów.          
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Część 13 linia: Wlonice-Przybysławice-Janowice -BoŜęcin – Grochocice –Janowice. 
                         Dowóz  w godzinach rannych od poniedziałku do piątku włącznie. 
                         Dowóz uczniów dotyczy Szkoły  Podstawowej w Janowicach na godz.7.40. 
                         Trasa wynosi łącznie ok.14 km, naleŜy dowieźć  8 uczniów.          
 
 
      - odwóz / poniedziałek,wtorek,środa,czwartek / godz. 13.35: 
 
 
Część 14 linia:  OŜarów-Przybysławice-Jakubowice-Janowice-Sobót- 
                           ka-Jakubowice-Binkowice-Śmiłów-OŜarów 
                           Odwóz uczniów w poniedziałek,wtorek,środa,czwartek kaŜdego tygodnia 
                           o godz.13.35 - odwóz łączony. 
                           Odwóz uczniów z ZSO w OŜarowie o godz.13.35  na następnie odwóz  
                           uczniów SP w Janowicach.  
                           Trasa wynosi łącznie ok. 32 km, naleŜy odwieźć 15 uczniów  ZSO OŜarów 
                           oraz  49 SP Janowice.  
 
Część 15 linia:  OŜarów-Wyszmontów- Tominy -Jankowice-Przybysławice-Śmiłów- 
                           Binkowice-Prusy-Pisary-Wyspa-Sobótka-Prusy. 
                           Odwóz uczniów w poniedziałek,wtorek,środa,czwartek kaŜdego tygodnia 
                           o godz.13.35 - odwóz łączony. 
                           Odwóz uczniów ZSO w OŜarowie o godz.13.35 a następnie Szkoły 
                           Podstawowej w Pisarach.  
                           Trasa wynosi łącznie ok. 26 km, naleŜy odwieźć : 45 uczniów ZSO  
                           w OŜarowie , 36 SP Pisary. 
                           Istnieje moŜliwość realizacji kursu :OŜarów-Wyszmontów- Tominy  
                           Jankowice-Przybysławice-Śmiłów-Binkowice-Prusy-Pisary-Wyspa- 
                           Sobótka-Prusy- OŜarów. 
 
Część 16 linia:  OŜarów-Bałtówka-Janików-Wólka Chrapanowska-Chrapanów- 
                          Suchodółka-Niemcówka- OŜarów, 
                          Odwóz uczniów w poniedziałek,wtorek,środa,czwartek kaŜdego tygodnia 
                          o godz.13.35  
                          Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie .  
                          Trasa wynosi łącznie ok.20 km,naleŜy odwieźć 42 uczniów. 
 
Część 17 linia: OŜarów-Zawada-Bałtówka-Szymanówka-Lasocin-Kruków- 
                         Szymanówka-Maruszów-OŜarów 
                         Odwóz uczniów w poniedziałek,wtorek,środa,czwartek kaŜdego tygodnia 
                         o godz.13.35 - odwóz łączony. 
                         Odwóz uczniów dotyczy  ZSO w OŜarowie o godz.13.35  a następnie 
                         Publicznego Zespołu Szkoły  i Przedszkola  w Lasocinie .  
                         Trasa wynosi łącznie ok. 30 km, naleŜy odwieźć 17 uczniów ZSO w OŜarowie 
                         oraz 41uczniów  PZS i P  w Lasocinie. 
 
Część 18 linia: OŜarów- Karsy-Czachów-Janopol-Lasocin-Janów-Nowe- 
                          -Biedrzychów-Dębno-OŜarów. 
                          Odwóz uczniów w poniedziałek,wtorek,środa,czwartek kaŜdego tygodnia 
                         o godz.13.35 - odwóz łączony. 
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                         Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie  o godz.13.35 a następnie 
                         Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola  w Lasocinie .  
                         Trasa wynosi łącznie ok. 34 km, naleŜy odwieźć 44 uczniów ZSO w OŜarowie 
                         oraz 31 uczniów PZS i P w Lasocinie. 

 
Część 19 linia: OŜarów-Julianów-Śródborze-Wojciechówka-StróŜa-OŜarów. 
                         Odwóz uczniów w poniedziałek,wtorek,środa,czwartek kaŜdego tygodnia 
                         o godz.13.35  
                         Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie o godz.13.35.  
                         Trasa wynosi łącznie ok. 14,9 km, naleŜy odwieźć 35 uczniów  
 
Część 20 linia: OŜarów-Wyszmontów-OŜarów. 
                         Odwóz uczniów w poniedziałek,wtorek,środa,czwartek kaŜdego tygodnia 
                         o godz.13.35  
                         Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie o godz.13.35.  
                         Trasa wynosi łącznie ok. 6 km,naleŜy odwieźć  ok. 40 uczniów . 
 
 
       - odwóz / poniedziałek,wtorek,środa,czwartek / godz.14.30:   
 
 
Część 21 Linia: OŜarów-Wyszmontów-Przybysławice-Jakubowice-Janowice-Sobót-  
                           ka-OŜarów. 
                          Odwóz uczniów w poniedziałek,wtorek,środa,czwartek kaŜdego tygodnia 
                          o godz.14.30  
                          Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie. Trasa wynosi łącznie  
                          ok. 29 km, naleŜy odwieźć 50 uczniów  
 
Część 22 Linia: OŜarów-Wyszmontów-Tominy-Jankowice-Śmiłów-Binkowice-  
                             -Prusy-Pisary-OŜarów, 
                          Odwóz uczniów w poniedziałek,wtorek,środa,czwartek kaŜdego tygodnia 
                          o godz.14.30  
                          Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie. Trasa wynosi łącznie   
                          ok. 28 km , naleŜy odwieźć 50 uczniów                                                                           
             
Część 23  Linia:  OŜarów- Julianów-Śródborze-Wojciechówka-StróŜa-Gliniany-  
                             -OŜarów,  
                            Odwóz uczniów w poniedziałek,wtorek,środa,czwartek kaŜdego tygodnia 
                            o godz.14.30  
                            Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie. Trasa wynosi łącznie  
                            ok. 26 km,  naleŜy odwieźć  33 uczniów .     
 
Część 24  Linia:  OŜarów-Karsy- Czachów-Wlonice-Lasocin-Janów-Nowe 
                             Słupia NadbrzeŜna-Biedrzychów-Dębno-OŜarów, 
                             Odwóz uczniów w poniedziałek,wtorek,środa,czwartek kaŜdego tygodnia 
                             o godz.14.30  - odwóz łączony. 
                             Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie  o godz.14.30 oraz PZS i P  
                             w Lasocinie. 
                             Trasa wynosi łącznie ok. 40 km ,naleŜy odwieźć 64 uczniów 
                              w tym: 54 z ZSO w OŜarowie oraz 10 uczniów PZS i P w Lasocinie. 
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Część 25  Linia:  OŜarów-Zawada- Bałtówka-Janików-Wólka Chrapanowska- 
                             Chrapanów- Suchodółka- Niemcówka-Szymanówka-Maruszów- 
                             -Łęg Rachowski-OŜarów  
                             Odwóz uczniów w poniedziałek,wtorek,środa,czwartek kaŜdego tygodnia 
                             o godz.14.30  
                             Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie o godz.14.30. Trasa wynosi 
                             łącznie ok. 38 km., naleŜy odwieźć 47 uczniów 
 
                                            
       - odwóz / piątek/ godz. 13.35 :  
 
 
   Część 26 Linia: OŜarów-Przybysławice-Jakubowice-Janowice-Sobótka-Jakubowice- 
                              Prusy -Binkowice-Śmiłów-OŜarów,  
                              Odwóz tylko w piątki kaŜdego tygodnia o godz.13.35 – odwóz łączony. 
                              Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie o godz.13.35 a następnie 
                              uczniów  Szkoły Podstawowej  w Janowicach .  
                              Trasa wynosi łącznie ok.32 km., naleŜy odwieźć 39 uczniów ZSO  
                              w OŜarowie oraz 49 SP Janowice 
 
   Część 27 Linia: OŜarów-Przybysławice-Śmiłów- Binkowice-Prusy-Pisary- 
                               -Wyspa-Sobótka-Prusy, 
                              Odwóz tylko w piątki kaŜdego tygodnia o godz.13.35 – odwóz łączony. 
                              Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie o godz.13.35 a następnie 
                              uczniów Szkoły Podstawowej w Pisarach .  
                              Trasa wynosi ok.25 km, naleŜy odwieźć  
                              54 uczniów ZSO w OŜarowie oraz 36 uczniów SP Pisary.   
                              Istnieje moŜliwość realizacji kursu :OŜarów-Wyszmontów- Tominy-  
                              Jankowice-Przybysławice-Śmiłów-Binkowice-Prusy-Pisary-Wyspa- 
                              Sobótka-Prusy- OŜarów. 
                           
    Część 28  Linia: OŜarów-Gliniany-OŜarów, 
                               Odwóz tylko w piątki kaŜdego tygodnia o godz.13.35 . 
                               Odwóz  uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie o godz.13.35. 
                               Trasa wynosi ok. 11 km, naleŜy odwieźć 20 uczniów. 
 
    Część 29 Linia: OŜarów-Karsy-Sobów-OŜarów 
                               Odwóz tylko w piątki kaŜdego tygodnia o godz.13.35 . 
                               Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie. 
                               Trasa wynosi ok. 6,6 km., naleŜy odwieźć 39 uczniów 
 
    Część 30  Linia: OŜarów- Wólka Chrapanowska -Chrapanów -Suchodółka- 
                                Niemcówka-OŜarów, 
                                Odwóz tylko w piątki kaŜdego tygodnia o godz.13.35 . 
                                Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie o godz.13.35.  
                                Trasa wynosi ok.20 km, naleŜy odwieźć 53 uczniów 
 
    Część 31 Linia: OŜarów-Janików-Szymanówka-Łęg Rachowski-Maruszów- 
                               Dębno-Biedrzychów-OŜarów 
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                               Odwóz tylko w piątki kaŜdego tygodnia o godz.13.35 . 
                               Odwóz  uczniów  dotyczy ZSO w OŜarowie o godz.13.35 
                               Trasa wynosi ok. 30 km, naleŜy odwieźć około 45 uczniów ZSO  
                               w OŜarowie.  
                              
     Część 32 Linia:OŜarów-Czachów-Wlonice-Lasocin-Janów-Nowe-Słupia 
                                -NadbrzeŜna-OŜarów, 
                               Odwóz tylko w piątki kaŜdego tygodnia o godz.13.35 –odwóz łączony. 
                               Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie  o godz.13.35 oraz  
                               Publicznego Zespołu Szkoły i Przedszkola w Lasocinie . 
                               Trasa wynosi ok.41 km, naleŜy odwieźć około 50 uczniów ZSO 
                               w OŜarowie oraz 20 uczniów PZS i P w Lasocinie. 
 
     Część 33 Linia:OŜarów-Zawada –Szymanówka-Lasocin-Kruków-Maruszów- 
                               Łęg Rachowski-Dębno-Biedrzychów-OŜarów 
                               Odwóz tylko w piątki kaŜdego tygodnia o godz.13.35 –odwóz łączony. 
                               Odwóz uczniów ZSO w OŜarowie godz..13.35 a następnie uczniów  
                               PZSiP w Lasocinie . 
                               Trasa wynosi ok.39 km, naleŜy odwieŜć 18 uczniów ZSO w OŜarowie 
                                oraz  62 uczniów PZSiP w Lasocinie. 
                                                                       
      Część 34 Linia: OŜarów-Julianów-Śródborze-Wojciechówka-StróŜa-OŜarów, 
                                 Odwóz tylko w piątki kaŜdego tygodnia o godz.13.35 . 
                                 Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie o godz.13.35.  
                                 Trasa wynosi ok.14,9 km, naleŜy odwieźć 48 uczniów. 
                                                                                                  
       Część 35 Linia :OŜarów-Wyszmontów-OŜarów, 
                                  Odwóz tylko w piątki kaŜdego tygodnia o godz.13.35 . 
                                  Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie. Trasa wynosi ok.6 km, 
                                  naleŜy odwieźć 54 uczniów 
                                                                                                 
        Część 36 Linia: OŜarów-Wyszmontów-Tominy-Jankowice-Wlonice-OŜarów. 
                                  Odwóz tylko w piątki kaŜdego tygodnia o godz.13.35 . 
                                  Odwóz uczniów dotyczy ZSO w OŜarowie.  
                                  Trasa wynosi ok.14 km , naleŜy odwieźć 50 uczniów . 
 
 
            - Odwóz / od poniedziałku do piątku / godz.13.35: 
 
 
        Część 37 Linia :Janowice-Grochocice-BoŜęcin-Janowice-Przybysławice- 
                                   - Wlonice. 
                                   Odwóz w poniedziałek,wtorek,środa,czwartek,piątek kaŜdego  
                                   tygodnia o godz.13.35. 
                                   Odwóz uczniów dotyczy Szkoły Podstawowej w Janowicach.  
                                   Trasa wynosi ok.14 km, naleŜy odwieźć 8 uczniów 


