
Wąwolnica: Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na 

terenie gminy Wąwolnica w roku szkolnym 2013/2014 

Numer ogłoszenia: 348226 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

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

numer ogłoszenia w BZP: 316110 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: tak. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica, woj. 

lubelskie, tel. 81 8825001, faks 81 8825001 wew. 40. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie i odwożenie uczniów 

do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Wąwolnica w roku szkolnym 

2013/2014. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługowe 

dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy 

Wąwolnica w roku szkolnym 2013/2014. Zakres zamówienia obejmuje dowóz uczniów do 

szkół w gminie Wąwolnica w miejscowościach: Wąwolnica, Rąblów, Karmanowice w roku 

szkolnym 2013/2014. Przewiduje się następujące trasy dowożenia: Trasa Nr 1: Łopatki - 

Karmanowice - Karmanowice - Wąwolnica. Łączna ilość uczniów przewożonych na tej trasie 

wynosi 11. Trasa Nr 2: Stanisławka - Grabówki - Rąblów - Zawada - Wąwolnica. Łączna 

ilość uczniów przewożonych na tej trasie wynosi 30. Trasa Nr 3: Celejów - Karmanowice - 

Bartłomiejowice - Wąwolnica. Łączna ilość uczniów przewożonych na tej trasie wynosi 30. 

Trasa Nr 4: Niezabitów - Kębło - Huta - Kębło - Wąwolnica. Łączna ilość uczniów 

przewożonych na tej trasie wynosi 34. Trasa Nr 5: Nałęczów - Łąki - Wąwolnica. Łączna 

ilość uczniów przewożonych na tej trasie wynosi 5. Liczba dowożonych osób podana wyżej 

jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego i w trakcie roku szkolnego 

może ulec zmianie. Dowożenie ogólnodostępnymi środkami transportu z bezwzględnym 

pierwszeństwem dla uczniów. Obowiązkiem przewoźnika jest zapewnienie transportu i opieki 

w czasie przewozu uczniów (opiekunem nie może być kierowca). Czas oczekiwania uczniów 

na rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie może przekraczać 30 minut i nie 

może być krótszy niż 10 minut. Czas oczekiwania uczniów po zakończeniu zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych nie może przekraczać 30 minut. Opiekunowie Opiekunem 

może być tylko osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, oraz 



wykształcenie co najmniej podstawowe. Obowiązki opiekuna: opiekun odpowiada za 

bezpieczeństwo dowożonych uczniów od chwili odebrania ucznia z przystanku - miejsca 

zbiórki wprowadzenia do wejścia autobusu i od wyjścia z autobusu i odebrania przez 

nauczyciela ze szkoły. W przypadku powrotu opiekun odpowiada za ucznia od wyjścia z 

autobusu na przystanek miejsca zamieszkania. Opiekunem nie może być kierowca.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.08.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o., ul. Hutnicza 1, 20-218 Lublin, kraj/woj. 

lubelskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91666,67 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 92070,00 

 Oferta z najniższą ceną: 92070,00 / Oferta z najwyższą ceną: 92070,00 

 Waluta: PLN. 

 


