CZĘŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowożenia
uczniów do szkół w Gminie Śmigiel oraz do placówki Zespołu Szkół Specjalnych
w Kościanie w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r., wg poniższych zasad:
1. PAKIET I – Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu,
2. PAKIET II – Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie,
3. PAKIET III – Zespół Szkół w Starym Bojanowie,
4. PAKIET IV – Zespół Szkół w Czaczu,
5. PAKIET V – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece
Drugiej,
6. PAKIET VI – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie,
7. PAKIET VII – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie.
Dyrektorzy Szkół oraz Urząd Miejski Śmigla zapewnią opiekunów dla uczniów
korzystających z przewozów autobusami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I. PAKIET I – Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu, ul. M.
Konopnickiej 5, 64-030 Śmigiel, tel. 65 5180 143.
1. Trasy przejazdów: zgodnie z schematem miejscowości, przystanków
z godzinami przejazdów / odjazdów zamieszczonym w Załączniku nr 1 do
CZĘŚCI III IDW).
2. Minimalna ilość autobusów do obsługi: 2 sztuki.
3. Maksymalna ilość dzieci na jeden kurs:
a) kierunek Nietążkowo i Poladowo – 50 + 1 opiekun.
b) kierunek Żegrówko i Bielawy – 50 + 1 opiekun.
4. Liczba dni nauki szkolnej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r., tj. 184 dni.
5. Okres świadczenia usługi przewozowej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
W związku z tym, że z dowozów szkolnych korzystają uczniowie
z oddziałów przedszkolnych (placówka nieferyjna), autobus szkolny będzie
dowoził dzieci także w przerwę świąteczną. W te dni będzie to jeden kurs
z Poladowa i Nietążkowa o godz. 7.30 oraz jeden o godz. 13.00
z powrotem. Kursy te mogą zostać odwołane, jeżeli nie będzie zgłoszeń
rodziców, że w tych okresach dzieci będą korzystały z opieki przedszkolnej
(ferie zimowe oraz dni poprzedzające przerwy świąteczne). Dzienny
przebieg wynosiłby 32 km.
6. Łączny przebieg dzienny (w km): 184 km.
7. Ilość kilometrów w czasie trwania umowy: 35.556 km.
8. UWAGI: Dodatkowe kilometry obejmują przewozy uczniów na zawody
sportowe zgodnie z kalendarzem SIS i inne, na konkursy gminne,
powiatowe, rejonowe, zajęcia dydaktyczne w terenie i inne imprezy szkolne
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(np. wyjazdy na warsztaty, do muzeum regionalnego, na przedstawienia
edukacyjno-teatralne organizowane przez KOK Kościan, dowóz dzieci
z oddziałów przedszkolnych w dni wolne od nauki szkolnej (dot. informacji
podanej w pkt 5) – ok. 1700 km (zawarte również w pkt 7).
9. Dyspozycyjność wykonawcy: możliwość przewozu uczniów na zawody
sportowe, konkursy, zajęcia dydaktyczne i inne imprezy szkolne.
10. Trasy przejazdów autobusów będą odbywały się po drogach: asfaltowych.
II. PAKIET II – Szkoła Podstawowa im. por. Stefana Rysmanna w Bronikowie,
ul. Morownicka 26, Bronikowo, 64-030 Śmigiel, tel. 65 5180 964.
1. Trasy przejazdów: zgodnie z schematem miejscowości, przystanków
z godzinami przejazdów / odjazdów zamieszczonym w Załączniku nr 1 do
CZĘŚCI III IDW).
2. Minimalna ilość autobusów do obsługi: 1 sztuka.
3. Maksymalna ilość dzieci na jeden kurs: 54.
4. Liczba dni nauki szkolnej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r., tj. 184 dni.
5. Okres świadczenia usługi przewozowej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
6. Łączny przebieg dzienny (w km): 62 km.
7. Ilość kilometrów w czasie trwania umowy: 15.800 km.
8. UWAGI: Dodatkowe kilometry obejmują dowożenie uczniów na imprezy
kulturalne, rekreacyjno-sportowe, zawody sportowe, konkursy oraz
dowożenie dzieci do oddziału przedszkolnego w czasie ferii oraz
dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole – ok. 2.000 km
(zawarte również w pkt 7).
9. Dyspozycyjność wykonawcy: możliwość przewozu uczniów na zawody
sportowe, konkursy, zajęcia dydaktyczne i inne imprezy szkolne.
10. Trasy przejazdów autobusów będą odbywały się po drogach: Bronikowo –
Morownica – Szczepankowo – Machcin – Sikorzyn – asfaltowych,
z Bronikowa na Podśmigiel – utwardzonych nie asfaltowych. Droga z
Morownicy do Podśmigla zamknięta.
III. PAKIET III – Zespół Szkół w Starym Bojanowie, ul. Szkolna 6, Stare
Bojanowo, 64-030 Śmigiel, tel. 65 5185 143.
1. Trasy przejazdów: zgodnie z schematem miejscowości, przystanków
z godzinami przejazdów / odjazdów zamieszczonym w Załączniku nr 1 do
CZĘŚCI III IDW).
2. Minimalna ilość autobusów do obsługi: 1 sztuka.
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3. Maksymalna ilość dzieci na jeden kurs: 45 + 1 opiekun.
4. Liczba dni nauki szkolnej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r., tj. 184 dni.
5. Okres świadczenia usługi przewozowej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
6. Łączny przebieg dzienny (w km): 164 km
7. Ilość kilometrów w czasie trwania umowy: 30.326 km.
8. UWAGI: z uwagi na utrudnione manewry zawracania w większości
miejscowości wskazane jest, aby długość autobusu nie przekraczała 8 m,
a wymagana liczba miejsc siedzących w autobusie to 46.
9.

Dyspozycyjność wykonawcy: możliwość dodatkowych przewozów uczniów
w czasie dopołudniowym i popołudniowym zarówno opłacane przez
rodziców (np. kino, basen) jak i z budżetu szkoły (np. zawody sportowe,
konkursy, zajęcia dydaktyczne i inne imprezy szkolne) – ok. 150 km
miesięcznie (zawarte w pkt 7); możliwość kontaktu telefonicznego z
kierowcą.

10. Trasy przejazdów autobusów będą odbywały się po drogach: dojazd
do Parska – droga kamienna, Parsko-Parsko krzyżówka – droga gruntowa.
IV. PAKIET IV – Zespół Szkół w Czaczu, ul. Parkowa 2, Czacz, 64-030 Śmigiel,
tel. 65 5180 227.
1. Trasy przejazdów: zgodnie z schematem miejscowości, przystanków
z godzinami przejazdów / odjazdów zamieszczonym w Załączniku nr 1 do
CZĘŚCI III IDW).
2. Minimalna ilość autobusów do obsługi: 2 sztuki.
3. Maksymalna ilość dzieci na jeden kurs: 45 + 1 opiekun (dotyczy jednego
autobusu).
4. Liczba dni nauki szkolnej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r., tj. 212 dni.
5. Okres świadczenia usługi przewozowej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
6. Łączny przebieg dzienny (w km): 185 km.
7. Ilość kilometrów w czasie trwania umowy: 40.720 km.
8. Dyspozycyjność wykonawcy: możliwość dodatkowych przewozów uczniów
popołudniami – dyskoteki, basen, zawody sportowe, wyjazdy do kina
i teatru – ok. 1500 km (zawarte w pkt 7).
9. Trasy przejazdów autobusów będą odbywały się po drogach: asfaltowych,
odcinek Karśnice-Księginki-Brońsko – droga gruntowa.

3

V. PAKIET V – Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Starej Przysiece
Drugiej, Stara Przysieka Druga 34, 64-030 Śmigiel, tel. 65 5122 662.
1. Trasy przejazdów: zgodnie z schematem miejscowości, przystanków
z godzinami przejazdów/ odjazdów zamieszczonym w Załączniku nr 1 do
CZĘŚCI III IDW).
2. Minimalna ilość autobusów do obsługi: 1 sztuka.
3. Maksymalna ilość dzieci na jeden kurs: 44 + 1 opiekun.
4. Liczba dni nauki szkolnej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r., tj. 184 dni.
5. Okres świadczenia usługi przewozowej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
6. Łączny przebieg dzienny (w km): 131 km.
7. Ilość kilometrów w czasie trwania umowy: 26.276 km.
8. Dyspozycyjność wykonawcy: przewóz dzieci na dyskoteki, imprezy
kulturalne i rekreacyjno-sportowe odbywa się po zajęciach szkolnych
i w dni wolne od zajęć dydaktycznych, a także w okresie ferii zimowych.
Przewóz dzieci na zawody sportowe odbywa się w czasie zajęć szkolnych –
ok. 2172 km (zawarte również w pkt 7).
9. UWAGI: Dodatkowo przewidywane są wyjazdy na wycieczki przedmiotowe
w czasie zajęć szkolnych, opłacane przez uczestników wycieczek po cenie
za 1 km według stawki wynikającej z oferty wykonawcy.
10. Trasy przejazdów autobusów będą odbywały się po drogach:
a) Stara Przysieka Druga – Wonieść – Karmin – Chełkowo – droga
asfaltowa,
b) Chełkowo – Zygmuntowo – droga kamienna,
c) Zygmuntowo – Jezierzyce – droga asfaltowa,
d) Jezierzyce – Stara Przysieka Druga – droga asfaltowa,
e) Stara Przysieka Druga – Przysieka Polska – droga asfaltowa,
f) Przysieka Polska – Widziszewo – droga asfaltowa,
g) Widziszewo – Stara Przysieka Druga – droga asfaltowa.
VI. PAKIET VI – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie, ul. M. Konopnickiej 1,
64-000 Kościan, tel. 65 5122 931; Gmina Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6,
64-030 Śmigiel, tel. 65 5186 906.
1. Trasy przejazdów: zgodnie z schematem miejscowości, przystanków
z godzinami przejazdów / odjazdów zamieszczonym w Załączniku nr 1 do
CZĘŚCI III IDW).
2. Minimalna ilość autobusów do obsługi: 1 sztuka.
3. Maksymalna ilość dzieci na jeden kurs (z opiekunem): 30
4. Liczba dni nauki szkolnej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r., tj. 185 dni.
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5. Okres świadczenia usługi przewozowej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
6. Łączny przebieg dzienny (w km): 83,8 km
7. Ilość kilometrów w czasie trwania umowy: 15.503,00 km
8. Trasy przejazdów autobusów będą odbywały się po drogach: asfaltowych.
VII. PAKIET VII – Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie, ul. M. Konopnickiej 1,
64-000 Kościan, tel. 65 5122 931; Gmina Śmigiel, Pl. Wojska Polskiego 6,
64-030 Śmigiel, tel. 65 5186 906.
1. Trasy przejazdów: zgodnie z schematem miejscowości, przystanków
z godzinami przejazdów / odjazdów zamieszczonym w Załączniku nr 1 do
CZĘŚCI III IDW).
2. Minimalna ilość autobusów do obsługi: 1 sztuka.
3. Maksymalna ilość dzieci na jeden kurs (z opiekunem): 25
4. Liczba dni nauki szkolnej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r., tj. 185 dni.
5. Okres świadczenia usługi przewozowej: od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
6. Łączny przebieg dzienny (w km): 42,4 km
7. Ilość kilometrów w czasie trwania umowy: 7.844,00 km
8. Trasy przejazdów autobusów będą odbywały się po drogach: asfaltowych.
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