
       Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

SP.271.1.2020 
 
Autobus 50-osobowy  
 
Dzienne trasy autobusu: 
 
Dowóz na godz. 7:45 (7:00-7:45) – cały tydzień 
Gostkowo (3 km) – Zmysłowo (2 km) – Szurkowo (3 km) - Zmysłowo (4 km) – Roszkówko (4 km) – 
Rozstępniewo (2,5 km)– Gostkowo (1,5 km)– Niepart (4km)– Gogolewo (4km) – Niepart (1,5km) –
Gostkowo = 29,5 km 
 
Dowóz na godz. 8:35(7:45-8:30) – cały tydzień 
Gostkowo (3 km) – Zmysłowo (2 km) – Szurkowo (3 km) - Zmysłowo (3,5 km) –Rozstępniewo (2,5 km)– 
Gostkowo (1,5 km) – Niepart (4km) – Gogolewo (4 km) – Niepart (1,5km) – Gostkowo = 25 km 
 
Dowóz na godz. 9:30 (8:35-9:20) – cztery razy w tygodniu 
Gostkowo (3 km) – Zmysłowo (2 km) – Szurkowo (3 km) - Zmysłowo (3,5 km) –Rozstępniewo (2,5 km)– 
Gostkowo (1,5 km) – Niepart (4km) – Gogolewo (4 km) – Niepart (1,5km) – Gostkowo = 25 km 
 
 
 
 
Odwóz pod szkołą godz. 12:10 (12:10-12:55) – trzy razy w tygodniu 
Gostkowo (1,5 km) – Niepart (4 km)– Gogolewo (4km)– Niepart (1,5 km) – Gostkowo (2,5km) – 
Rozstępniewo (3,5km) – Zmysłowo(2km) – Szurkowo (3km) – Zmysłowo (3km)– Gostkowo = 25 km 
 
Odwóz pod szkołą godz. 13:05 (13:05-13:50) – cały tydzień 
Gostkowo (1,5 km) – Niepart (4 km) – Gogolewo (4km)– Niepart (1,5 km) – Gostkowo (2,5km) – 
Rozstępniewo (4 km) – Roszkówko (4km) – Zmysłowo (2km) – Szurkowo (3km)  – Zmysłowo (3km)– 
Gostkowo = 29,5 km 
 
Odwóz pod szkołą godz. 14:05 (14:05-14:50) –cały tydzień 
Gostkowo (1,5 km) – Niepart (4 km)– Gogolewo (4km) – Niepart (1,5 km) – Gostkowo (2,5km) – 
Rozstępniewo (3,5 km) – Zmysłowo (2km) – Szurkowo (3 km) – Zmysłowo (3km)– Gostkowo = 25 km 
 
Odwóz pod szkołą godz. 15:00 (15:00-15:45) –cztery razy w tygodniu 
Gostkowo (1,5 km) – Niepart (4km)– Gogolewo (4km) – Niepart (1,5 km) – Gostkowo (2,5km) – 
Rozstępniewo (4km )– Roszkówko (4km) – Zmysłowo (2km) – Szurkowo (3 km) – Zmysłowo (3km)– 
Gostkowo = 29,5 km 
 
      Ogółem: średnio tygodniowo:838 km 
          średnio dziennie:  167,6 km 
 
Uwaga:  
Trasy zostały opracowany przy założeniu, że autobus parkowany jest  przy szkole w Gostkowie.  
Koszty dojazdu do miejsca świadczenia usługi ponosi  Wykonawca. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia trasy wykonywanej przez przewoźnika. 
 


