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I. Zamawiający:  

1. Pełna nazwa zamawiającego: 

Gmina Wąsosz 
2. Adres: 

Plac Wolności 17, 56 - 210 Wąsosz 

3. REGON: 

000544591 

4. Internet: 

http:www.wasosz.eu , e-mail: gkordiak@wp.pl 

5. Numer telefonu: 065 543 78 50, faks: 065 543 77 08 

II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania 

się z wykonawcami: 

1. Imię i nazwisko: Grzegorz Kordiak 

2. Stanowisko służbowe: inspektor 

3. Numer telefonu: 065 543 78 50 

4. E-mail: gkordiak@wp.pl 

5. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): Urząd Miejski Wąsosza  

pok. nr 18 
6. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:  

8.00 – 14.00 

 

III. Przedmiot zamówienia:  

 

1. Opis przedmiotu zamówienia: Dowóz dzieci do szkół z terenu gminy 

Wąsosz 

2. Kod CPV: 60172000-4 wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. 
3. Zamawiający nie dopuszcza* możliwości składania ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza* możliwości składania ofert wariantowych. 

 

IV. Informacje o przetargu: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.  

V. Zamawiający nie przewiduje w okresie od podpisania umowy udzielenia 
zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

VI. Sposób przygotowania oferty: 

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:  

a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ), 
b) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych, 
c) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków wskazanych w art. 22 ust. 1  

( wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ ) 

d) dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ, 
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
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3. Sposób przygotowania oferty: 
a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim 
b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez 

osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy. 
c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób 

zapobiegający jej de kompletacji.  
d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i 

datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę 
upoważnioną.  

4. Opakowanie i oznakowanie ofert :  
a) Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego – 

pok. nr 18 Urzędu Miejskiego Wąsosza Plac Wolności 17, 56 - 210 Wąsosz  
do 11 grudnia 2008r. do godz. 10

30
 

b) Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 

„Oferta na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Wąsosz”. 
 

VII. Warunki wymagane od wykonawców:   

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa 

zamówień publicznych; 
 
 

VIII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu 

potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawa 

zamówień publicznych: 

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków wykonawcy obowiązani są 
złożyć następujące dokumenty: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.  

2. Koncesję, zezwolenie lub licencję (jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w 
zakresie objętym zamówieniem). 

3. Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

5. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień. 
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Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

 

IX. Podwykonawcy: 
Wykonawca w formularzu oferty wskaże, które części zamówienia powierzy 
podwykonawcom. 

 

X. Wadium: 

Odstępuje się od wniesienia wadium  

 

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (jeżeli zamawiający żąda 

zabezpieczenia): 

Odstępuje się od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XII. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:  
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert.  

XIII. Termin realizacji zamówienia: 
Termin realizacji zamówienia – od 2 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku 

XIV. Opis sposobu obliczania ceny oferty: 

a) cena minimalna/cenę badaną x 100% = ilość punktów 
b) cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich, 
c) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena 

brutto, 
d) cena powinna zawierać koszt 1 km dowozu uczniów. 
 

XV. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie: 

1. Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem 
a) cena 100 % 

 

XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: 

wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 
 

XVII. Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy: 

wzór umowy stanowi załącznik nr 3 SIWZ 
 

XVIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 
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1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 
SIWZ w terminie nie późniejszym niż 6 dni przed upływem terminu składania 
ofert.  

2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie.  
3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, 

którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania 
źródła zapytania.  

4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących SIWZ. 
 

XIX. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie 

otwarcia i oceny ofert: 

1. Terminy i miejsce otwarcia ofert: 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miejski Wąsosza 
Plac Wolności 17, 56 - 210 Wąsosz, pok. nr 18 

 Termin składania ofert: do 11 grudnia 2008r. do godz. 10.30 

 Termin otwarcia ofert: 11 grudnia 2008r. o godz. 11.00 
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po 

upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.  
2. Tryb otwarcia ofert: 

Otwarcie ofert jest jawne.  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz 

adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 

informacje dotyczące ceny oferty.  

3. Ocena ofert.  
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w 
SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.  
 

XX. Tryb zawarcia umowy:  

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż  
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później 
niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty 
określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone 
wybranemu wykonawcy. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
terminem określonym w punkcie 1, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko 
jedna oferta. 

3. Ogólne warunki umowy / wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ 
 

XXI. Środki odwoławcze: 

Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie 
postępowania w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,  
poz. 177 z późn. zm.) przepisów, przysługują środki odwoławcze w n/w formie: 

 protest (art. 180 - 183 ustawy), 
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 odwołanie (art. 184 – 193a) oraz 

 skarga do sądu okręgowego (art. 194 – 198 ustawy).  
 

XXII. Postanowienia końcowe: 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177) oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

 

Wykaz załączników:  

1. Formularz oferty zał. nr 1 

2. Wzór oświadczenia o spełnieniu przez wykonawcę warunków określonych w art. 
22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zał. nr 2 

3. Wzór umowy – zał. nr 3 

4. Wykaz tras i kilometrów – zał. nr 4 
 

 

 

Zatwierdzam Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

…………………………………… 

Wąsosz dnia 2008-11-25 
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Załącznik Nr 1 

do SIWZ 
O F E R T A 

 
Do:   _____________________________ 

/Zamawiający/ 

 

_____________________________ 

 

Nazwa i adres oferenta:   ..................................................................................... 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

Przedmiot oferty:……………….............................................................................. 
 

…….......................................................................................................................... 

Cena oferty:  

a) bez podatku VAT: ..................................................................................... 
 

b) z podatkiem VAT: ..................................................................................... 
 

1. Usługę wykonamy w terminie wymaganym przez zamawiającego: 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 

wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 

5. Informujemy, iż zamierzamy / nie zamierzamy* część zamówienia powierzyć do 

wykonania podwykonawcom.           / * niewłaściwe skreślić /   

Zgodnie z powyższym przedkładam wykaz części zamówienia, których 

wykonanie powierzę podwykonawcom: 

Lp. Nazwa części zamówienia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
miejscowość i data       podpis oferenta 
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Załącznik Nr 2 

do SIWZ 
 

 

Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 

22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).  

 

OŚWIADCZENIE 

Ja (imię i nazwisko) …………………………………………………………………………… 

zamieszkały ……………………………………………………………………………………. 

reprezentując firmę (nazwa firmy, adres) 

……………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 

jako (stanowisko służbowe) ……………………………………………………………………. 

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że: 

1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / posiadam pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 

osób zdolnych do wykonania zamówienia, które załączam do oferty*; 

3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. 

 

 

 

…………………………………..    …………………………………… 
(miejscowość i data)       (pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 
 
 
 
*niepotrzebne przekreślić 
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Załącznik Nr 3 

do SIWZ 
 

UMOWA NR  ………….. 

 

Zawarta w dniu ...................... r. pomiędzy Gminą Wąsosz  zwaną  w treści  

“ Zamawiającym ”, w imieniu i na rzecz której działają: 

1.  Burmistrz  Wąsosza - Zbigniew Stuczyk 

przy kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy - Jadwigi Rodzewicz 

a ……………………………………………………………………………, zwanym w treści 

Umowy “Wykonawcą ”  w imieniu i na rzecz, którego działa: 

1. ………………………… 

2. ………………………… 

w sprawie przewozu uczniów do szkół z terenu gminy Wąsosz. Wykonawca został 

wyłoniony z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 39 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2004r. nr 19, 

poz. 177 z późn. zm.) w imieniu i na rzecz, którego działa: 

1. ……………………………. 

2. …………………………… 

§ 1  

1. Przedmiotem niniejszej umowy są przewozy dzieci szkolnych na terenie gminy 

Wąsosz, wg harmonogramu przewozów ułożonego przez szkoły. Integralną częścią 

umowy jest oferta wykonawcy oraz SIWZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie 

przewozów w zależności od zmian w planach lekcyjnych. 

§ 2  

1. Wykonawca zobowiązuje się przewozić dzieci szkolne, o których mowa  

w § 1.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji zamówienia pojazdów 

przystosowanych do tego celu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. Nr  98 poz. 62 z 1997r. z późniejszymi zmianami). 

3. Wykonawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za te dzieci, które nie stawią się w 

oznaczonej godzinie w miejscu przystanku lub postoju autobusu. 
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   § 3  

1. Przewozy dzieci odbywać będą się autobusem z obsługą dwuosobową - kierowca i 

zatrudniony przez Zamawiającego opiekunem czuwającym nad bezpieczeństwem 

dzieci. 

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe z braku nadzoru 

opiekuna. 

3. Odjazd z przystanków następuje zgodnie z rozkładem jazdy i na wyraźne polecenie 

opiekuna. 

§ 4  

1.Dowóz dzieci szkolnych odbywać będzie się w dni nauki szkolnej. 

2.Urząd - Szkoła ma prawo korzystania z autobusu między ustalonymi postojami oraz w 

innym czasie, w celu wykonania nieprzewidzianego  przewozu na  warunkach  

odpłatności jak § 6. 

§ 5 

W razie awarii autobusu na trasie przejazdu Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego podstawienia autobusu zastępczego. 

§ 6 

1.Za usługi, o których mowa w § 1 umowy, Zleceniodawca płacić będzie Zleceniobiorcy 

za przewóz przyjmując stawkę odpłatności - …………… zł za 1 km transportu ( brutto ) .  

2. Za wykonanie usługi strony rozliczać się będą na podstawie faktury VAT wystawionej 

przez Wykonawcę. 

3. Rozliczenie miesięczne następować będzie po wykonaniu usługi w terminie do  

10 - go każdego następnego miesiąca. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT są dokumenty rozliczeniowe – karty drogowe 

zawierające rozliczenie przejechanych kilometrów potwierdzonych przez szkołę. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 

tachografu. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności Wykonawcy  

w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z rozliczeniem. 

§ 7 

Potwierdzenia wykonanej usługi na dokumentach eksploatacyjnych dokona 

przedstawiciel Urzędu Miejskiego Wąsosza, wyznaczony przez Burmistrza. 
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§ 8  

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia 2 stycznia 2009r.  

do dnia 31 grudnia 2009 r. 

§ 9  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej 

ważności formy pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez obydwie strony. 

§ 10  

Zamawiający ma prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy,  w formie pisemnej; 

- gdy stwierdzi się, że którykolwiek autobus jest niesprawny technicznie, 

- gdy stwierdzi się, że autobus nie posiada aktualnego przeglądu technicznego, 

- gdy trzykrotnie autobus nie zostanie podstawiony na czas w miejscu wyznaczonym 

wg rozkładu jazdy. 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w 

wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy; 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego . 

3. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne. 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą mieć zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe   ( Dz. U. z 1995 r. nr 

119 poz. 575 z późniejszymi zmianami ), oraz przepisy Kodeksu cywilnego.   

§ 13 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych dla Zleceniodawcy. 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

               Zamawiający                                                 Wykonawca 

 
Sporządził: 
GK 
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Załącznik Nr 4 

do SIWZ 

Wykaz tras i km  

 

TRASA I autobus z liczbą miejsc siedzących co najmniej : 50 osób 
 
Wąsosz – Wiklina             
Wiklina – Zbaków G.                 
Zbaków G. – Zbaków D.           
Zbaków D. – Wiewierz              
Wiewierz – Czarnoborsko          
Czarnoborsko – Gola Wąsoska  
Gola Wąsoska – Wąsosz          
Wąsosz – Sądowel                      
Sądowel – Lechitów                  
Lechitów – Bełcz M.             
Bełcz M.  – Wąsosz         

Razem: ok. 45 km                               
 

Rozwóz: 

 
1. Rozwóz:  
Wąsosz - Bełcz M. – Lechitów – Sądowel – Wąsosz – 20,80 km 
2. Rozwóz 
Wąsosz - Bełcz M. – Lechitów – Sądowel – Wąsosz z miasta- Wiklina – 28,80 km 

 

Dodatkowe trasy dwa razy w tygodniu 
 

Wąsosz – Lubiel        
Lubiel – Czaplewo                     
Czaplewo – Ostrawa               
Ostrawa     - Płoski                        
Płoski – Kamień G.                       
Kamień G. – Wrząca Wlk.             
Wrząca Wlk.- Wrzaca Śl.             
Wrząca Śl. – Drozdowice M.                        
Drozdowice M. – Drozdowice W.  
Drozdowice Wlk.- Wąsosz 
Wąsosz z centrum miasta do Wiklina         

 Razem ok. 48 km 
 

 

TRASA II autobus z liczbą miejsc siedzących co najmniej : 50 osób 

Wyjazd do szkół z Wąsosza 

Wąsosz – Wodniki      
Wodniki – Borowno  
Borowno – Świniary  
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Świniary – Pobiel  
Pobiel – Bartków  
Bartków – Ługi  
Ługi – Unisławice  
Unisławice – Zubrza  
Zubrza – Pobiel  
Pobiel – Wąsosz   

Razem ok. 44 km  
 

Rozwóz: 
 

Trasa I 
Wąsosz – Wodniki    
Wodniki – Borowno  
Borowno – Świniary  
Świniary – Pobiel  
Pobiel – Bartków  
Bartków – Ługi  
Ługi – Unisławice 
Unisławice – Zubrza  
Zubrza – Pobiel  
Pobiel – Wąsosz   

Razem ok. 44 km  
 

Trasa II 
Wąsosz – Wodniki     
Wodniki – Borowno  
Borowno – Świniary  
Świniary – Pobiel  
Pobiel – Bartków  
Bartków – Ługi  
Ługi – Unisławice  
Unisławice – Zubrza  
Zubrza – Pobiel  
Pobiel – Wąsosz   

Razem ok. 44 km  
 

Dodatkowe trasy dwa razy w tygodniu jako III kurs wg rozkładu jw.  

– ok. 44 km 
 
 

TRASA III  - autobus z liczbą miejsc siedzących co najmniej : 50 osób 

Wyjazd do szkół  

Lubiel – Czaplewo                    
Czaplewo – Ostrawa                 
Ostrawa     - Płoski                       
Płoski – Kamień G.                        
Kamień G. – Wrząca Wlk.            
Wrząca Wlk.- Wrzaca Śl.               
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Wrząca Śl. – Drozdowice M.                        
Drozdowice M. – Drozdowice W.  
Drozdowice Wlk.- Wąsosz              
Wąsosz – Jawor                               
Jawor – Marysin                              
Marysin – Chocieborowice             
Chocieborowice – Wąsosz              

Razem ok. 45 km  

 

Rozwozy: 
 

Trasa I  
Wąsosz - Chocieborowice              
Chocieborowice – Marysin        
Marysin – Jawor                               
Jawor –Wąsosz          

Razem ok. 18 km 

 

Trasa II  
Wąsosz - Chocieborowice               
Chocieborowice – Marysin        
Marysin – Jawor                               
Jawor –Wąsosz                                
Wąsosz - Płoski           
Płoski – Ostrawa           
Ostrawa – Czaplewo         
Czaplewo – Lubiel                            

Razem ok. 32 km  

 

Dodatkowe trasy dwa razy w tygodniu jako III kurs w tygodniu wg rozkładu jazdy 

jn. 

 
Wąsosz – Lubiel          
Lubiel – Czaplewo                        
Czaplewo – Ostrawa                
Ostrawa     - Płoski                        
Płoski – Kamień G.                         
Kamień G. – Wrząca Wlk.             
Wrząca Wlk.- Wrzaca Śl.              
Wrząca Śl. – Drozdowice M.                        
Drozdowice M. – Drozdowice W.  
Drozdowice Wlk.- Wąsosz             
Wąsosz – Lubiel        

Razem ok. 52 km 

 

Dodatkowe trasa jeden raz w tygodniu  
Wąsosz - Płoski           
Płoski – Ostrawa          
Ostrawa – Czaplewo        
Czaplewo – Lubiel                          
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Lubiel – Wąsosz          

Razem ok. 26 km 

 

 TRASA IV - autobus z liczbą miejsc siedzących co najmniej : 50 osób 
 
Wyjazd do szkół  
Czeladź Wielka -  Stefanówka  
Stefanówka – Kowalewo  
Kowalewo – Wąsosz        
Wąsosz – Baranowice        
Baranowice – Czeladź W     
Czeladź W – Kowalewo         
Kowalewo – Wąsosz -          
Razem ok. 24 km 
Wąsosz – Drozdowice Wlk.         
Drozdowice Wlk. – Drozdowice M.  
Drozdowice M. – Wrząca Śl.       
Wrząca Śl. – Wrząca Wlk.           
Wrząca Wlk. – Kamień G.           
Kamień G. – Kobylniki              
Kobylniki – Wąsosz                      

Razem ok. 27 km 
 
 

Rozwozy: 

Trasa I  
Wąsosz- Kowalewo    
Kowalewo – Stefanówka   
Stefanówka – Czeladź W.   
Czeladź W. – Baranowice    
Baranowice – Wąsosz   

Razem ok. 17 km 
 

Trasa II  
Wąsosz- Kowalewo   
Kowalewo – Stefanówka    
Stefanówka – Czeladź W.   
Czeladź W. – Baranowice   
Baranowice – Wąsosz     

Razem ok. 17 km 
 

Trasa III co dziennie 
Wąsosz – Drozdowice Wlk.          
Drozdowice Wlk. – Drozdowice M.  
Drozdowice M. – Wrząca Śl.       
Wrząca Śl. – Wrząca Wlk.           
Wrząca Wlk. – Kamień G.            
Kamień G. – Kobylniki                
Kobylniki – Wąsosz                       

Razem ok. 25 km 
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Trasa IV dwa razy w tygodniu  
Wąsosz - Chocieborowice               
Chocieborowice – Marysin        
Marysin – Jawor                               
Jawor –Wąsosz        
Wąsosz- Kowalewo    
Kowalewo – Stefanówka   
Stefanówka – Czeladź W.   
Czeladź W. – Baranowice   
Baranowice – Wąsosz   

Razem ok. 35 km 
 

Trasa V jeden raz w tygodniu  
Wąsosz – Lubiel         
Lubiel – Czaplewo                        
Czaplewo – Ostrawa                
Ostrawa     - Płoski                      
Płoski – Kamień G.                     
Kamień G. – Wrząca Wlk.            
Wrząca Wlk.- Wrzaca Śl.              
Wrząca Śl. – Drozdowice M.                        
Drozdowice M. – Drozdowice W.  
Drozdowice Wlk.- Wąsosz              
Wąsosz – Czeladź W.        

Razem ok. 47 km 

 

Trasa I kurs  tylko w piątki 
Wąsosz – Drozdowice Wlk.         
Drozdowice Wlk. – Drozdowice M.  
Dozdowice M. – Wrząca Śl.     
Wrząca Śl. – Wrząca Wlk.           
Wrząca Wlk. – Kamień G.            
Kamień G. – Kobylniki                
Kobylniki – Wąsosz                       

Razem ok. 25 km 
 
 


