
Zalacznik nr 4 do SIWZ
Projekt Umowy

U M O W A Nr .

w sprawie realizacji uslug przewozowych srodkami komunikacji zbiorowej zawarta
w dniu pomiedzy Miedzygminnym Zwiazkiem Komunikacyjnym z siedziba
w Jastrzebiu Zdroju, ul. Przemyslowa 1 zwanym dalej "Zwiazkiem", reprezentowanym
przez:

1) Przewodniczacego Zarzadu -
2) Czlonka Zarzadu Zwiazku

a

............................................................... dalej "Zakladem", reprezentowanym przez:

1) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2) .

o nastepujacej tresci:

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie odplatnie przewozów pasazerskich
w miejskiej komunikacji autobusowej na linii 132 w relacji Wodzislaw SI. - Mszana 
Jastrzebie Zdrój zgodnie z warunkami przetargu przeprowadzonego w dniu

2. Szczególowe zestawienie zadan przewozowych zawiera zalacznik nr 1 do niniejszej
umowy.

3. Zwiazek zastrzega sobie prawo korekty przydzielonych zadan, przy czym korekta
w formie pisemnej doreczana bedzie (za wyjatkiem zdarzen losowych) Zakladowi
z 7 dniowym wyprzedzeniem.

§2

Zwiazek zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy, mozliwosc zmiany ilosci (zwiekszenia
lub zmniejszenia) wozokilometrów na linii oraz zmiany typu taboru w obsludze linii
lub w poszczególnych kursach.

§3

Realizujac usluge wymieniona w § 1 Zaklad zobowiazany jest do przestrzegania
nastepujacych warunków:

1. Tabor:
1.1 Wykonanie przewozów pasazerskich taborem wykazanym w zalaczniku nr 2

do niniejszej umowy waznym od dnia 01/ipca 2007r. i spelniajacym nastepujace
wymagania:

a) typ taboru ,,8" o pojemnosci powyzej 81 osób
b) autobusy nie starsze niz wyprodukowane w 2000 roku
c) wszystkie autobusy spelniaja norme czystosci spalin EURO 2.
d) wszystkie autobusy do realizacji zamówienia sa wyposazone w elektroniczne tablice

kierunkowe
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v tablice umieszczona z przodu pojazdu (min. 1 szt.) umozliwiajaca wyswietlenie
nastepujacych informacji: numer linii, przystanek koncowy i wazniejsze przystanki
posrednie;

v tablice boczna (min.1 szt.), umozliwiajaca wyswietlanie nastepujacych informacji
numer linii, przystanek poczatkowy i koncowy;

v tablice tylna (1 szt.), umozliwiajaca wyswietlenie co najmniej numeru linii.
1.2 W przypadku awarii pojazdu podstawowego, Zaklad zabezpieczy realizacje umowy

innym pojazdem spelniajacym wszystkie wymogi okreslone w przetargu na to zadanie.
Warunkiem dopuszczenia tego pojazdu jest uzyskanie zgody Zwiazku. Kazdy nowy
autobus wprowadzany do obslugi linii bedacych przedmiotem umowy wymaga
wczesniejszych ogledzin dokonanych przez upowaznionych przedstawicieli Zwiazku
oraz pisemnej zgody Zwiazku na jego wprowadzenie.

2. Realizacja:
a) wykonanie za odplatnoscia przewozów pasazerskich na trasie i liniach wg rozkladów

jazdy Zwiazku stanowiacych zalacznik nr 1A do niniejszej umowy oraz wszelkich
zmian rozkladu jazdy zgodnie z pisemnym poleceniem przekazanym przez Zwiazek,

b) zapewnienie w ciaglej sprzedazy w autobusie przez kierowce biletów jednorazowych
(minimum po 10 sztuk kazdego asortymentu) emitowanych przez Zwiazek i zgodnie
z obowiazujaca taryfa MZK,

c) przedstawianie miesiecznych sprawozdan do 5 dnia nastepnego miesiaca o wykonaniu
uslug w oparciu o zalaczniki nr 3 A, B, C do umowy

d) podawanie dziennych meldunków telefonicznych o realizacji zadan przewozowych
do Biura Zwiazku do godz. 8.00 z dnia poprzedniego i do 14.00 z dnia biezacego (od
poniedzialku do piatku). W meldunku nalezy podac: kursy niewykonane, miejsce i czas
zdarzenia, przyczyne, ilosc niezrealizowanych wozokilometrów.

e) udostepnienie Zwiazkowi wgladu do dokumentacji przewozowej zwiazanej z realizacja
umowy,

f) kierujacy pojazdami pracownicy Zakladu musza legitymowac sie karta drogowa oraz
innymi dokumentami okreslonymi w Prawie o ruchu drogowym oraz w Ustawie
o transporcie drogowym.

3. Punktualnosc:
a) w realizowaniu rozkladów jazdy dopuszcza sie, co najwyzej 3 - minutowe opóznienie

z zastrzezeniem wynikajacym z ppkt. "b" i "c".
Kurs opózniony powyzej 20 minut za wyjatkiem zdarzen zwiazanych z warunkami
atmosferycznymi, wypadkami drogowymi i wyniklymi z tego powodu
nieprzewidzianymi objazdami, traktowany bedzie jako kurs niewykonany.

b) w przypadkach wystapienia udokumentowanych utrudnien w ruchu drogowym jak:
wypadki drogowe, zablokowanie drogi, awaryjne naprawy sieci infrastruktury
komunalnej, uwzglednia sie wieksze niz ustalone róznice czasowe w realizacji rozkladu
jazdy. Kazdy zgloszony i potwierdzony tego typu przypadek rozpatrywany bedzie
indywidualnie.

c) w przypadkach wystapienia ekstremalnych warunków pogodowych tj. gesta mgla
ograniczajaca widocznosc, sniezyce, gwaltowne ulewy, silne wiatry i inne zjawiska
atmosferyczne mogace byc przyczyna utrudnien w ruchu linii komunikacyjnych,
uwzglednia sie wieksze niz ustalone róznice czasowe w realizacji rozkladu jazdy.
Kazdy stwierdzony przypadek rozpatrywany bedzie indywidualnie.

4. Bezpieczenstwo pasazerów:

a) Zaklad zobowiazany jest w kazdym czasie do eksploatacji autobusu sprawnego
technicznie,
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b) Zaklad ponosi pelna odpowiedzialnosc wobec pasazerów i osób trzecich za szkody
wynikajace z ruchu autobusów wykonujacych usluge w ramach niniejszej umowy,

c) zabrania sie kierowcom przewozenia osób trzecich w kabinie oraz prowadzenia rozmów
w czasie jazdy,

d) Zaklad zobowiazany jest do zwrotu pasazerom udowodnionych kosztów przejazdu
innymi srodkami lokomocji w razie nie swiadczenia uslug przewozowych z winy
Zakladu wg Zasad Prawa Cywilnego.

5. Wyposazenie autobusów:

Zaklad zobowiazany jest do wyposazenia autobusów w nastepujace instalacje
i urzadzenia:
a) zestaw elektronicznych urzadzen do kasowania biletów, obejmujacy urzadzenia

sterujace lub komputer pokladowy oraz kasowniki - liczba kasowników co najmniej
równa ilosci drzwi w autobusie. Urzadzenia te musza umozliwiac jednoznaczna
identyfikacje daty i czasu skasowania biletu oraz numer inwentarzowy pojazdu. Zaklad
zobowiazany jest do ustawienia kodu kasujacego scisle wedlug zalecen Zwiazku.
Kasowniki powinny byc umieszczone w miejscach zapewniajacych swobodny dostep
dla wszystkich pasazerów i nieutrudniajacych swobodnego wsiadania i wysiadania
z pojazdu.

b) urzadzenia zapewniajace biezaca lacznosc pomiedzy kierujacym autobusem a punktem
dyspozytorskim Zakladu,

c) zestaw elektronicznych tablic kierunkowych zgodnie z pkt. 1.1.d) niniejszego paragrafu.
Tablice powinny byc wykonane w sposób zapewniajacy czytelnosc dla wszystkich
pasazer6w we wszystkich warunkach pogodowych w dzien i w nocy.

d) urzadzenia zapewniajace pasazerom mozliwosc sygnalizowania zamiaru wyjscia
z autobusu, w szczególnosci przed przystankiem na zadanie, umieszczone w miejscu
zapewniajacym latwy dostep dla wszystkich pasazerów,

e) oswietlenie przedzialu pasazerskiego zapewniajace bezpieczenstwo pasazerów, latwe
przemieszczanie sie oraz mozliwosc odczytu kodu kasujacego, cennika oplat, a takze
wszelkich informacji umieszczonych wewnatrz autobusu,

f) porecze i uchwyty zapewniajace bezpieczenstwo jazdy, dostepne wszystkim
pasazerom, korzystajacym z miejsc stojacych i niepelnosprawnym

g) sprawne urzadzenia zapewniajace wentylacje i ogrzewanie pojazdu; ogrzewanie
pojazdu musi byc wlaczone przy temperaturze powietrza ponizej +50 C.

h) Zaklad udziela zezwolenia na zainstalowanie w pojazdach swiadczacych uslugi
komunikacyjne urzadzen elektronicznych sluzacych do pomiaru przeplywu potoków
pasazerskich oraz elektronicznych urzadzen do kasowania biletów.

6. Oznakowanie autobusów:

Zaklad zobowiazany jest do wyposazenia autobusów w nastepujace rodzaje oznakowania:
a) zewnetrzny napis identyfikujacy wlasciciela pojazdu lacznie z numerem inwentarzowym,
b) napisy wewnatrz autobusu, okreslajace Zwiazek, wg uzgodnien ze Zwiazkiem,
c) oznakowanie boku pojazdu od strony kierowcy napisem okreslonym w zalaczniku nr 4

do umowy,
d) cenniki oplat za przejazd, wyciag z taryfy przewozowej oraz przepisy porzadkowe

umieszczone w sposób trwaly, estetyczny i zapewniajacy latwy dostep dla pasazerów,
zgodnie ze szczególowymi zaleceniami Zwiazku,

e) wszelkie inne, tymczasowe lub trwale oznakowania, jakie przekazane zostana
stosownym poleceniem przez Zwiazek.

7. Czystosc i estetyka autobusów:
Zaklad zobowiazany jest do utrzymania czystosci zewnetrznej i wewnetrznej autobusów,
a w szczególnosci:
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a) wnetrze przedzialu pasazerskiego powinno odpowiadac wymogom bezpieczenstwa,
czystosci j estetyki. Wszystkie elementy metalowe wewnatrz autobusu powinny byc
trwale pokryte lakierem lub inna przeznaczona do tego celu substancja. Wszelkie
elementy konstrukcyjne wnetrza autobusu powinny byc zamocowane w sposób trwaly
i bezpieczny, nienarazajacy pasazerów na jakakolwiek szkode. Wszelkie powazniejsze
zabrudzenia, zardzewiale lub odstajace elementy konstrukcyjne i inne usterki powinny
byc niezwlocznie usuwane,

b) autobus powinien byc czysty, spelniajac normy estetyczne i zapewniajac czytelnosc
zewnetrznego oznakowania,

c) niedopuszczalne jest przedostawanie sie do wnetrza autobusu wszelkich
nieprzyjemnych dla pasazerów zapachów (zapach paliwa, smarów, spalin etc.).

8. Kultura obslugi pasazerów:

a) pracownicy Zakladu majacy bezposredni kontakt z pasazerami (kierowcy, dyspozytorzy)
zobowiazani sa do kulturalnego zachowania sie wobec pasazerów, udzielania
odpowiedzi na pytania dotyczace wykonywanych uslug komunikacyjnych w ramach
posiadanej wiedzy i kompetencji,

b) Zaklad zobowiazany jest do zapewnienia jednolitego ubioru kierowcy Oednolite
garnitury, koszule i krawaty),

c) w przypadku awarii autobusu na linii , kierowca autobusu obslugujacy inna linie
o zbieznym przebiegu trasy zobowiazany jest do zatrzymania sie w obrebie miejsca
awarii w bezpiecznym miejscu (o ile warunki drogowe na to pozwalaja) i zabrania
pasazerów zdefektowanego autobusu, umozliwiajac im kontynuacje podrózy,

d) zabrania sie kierowcom palenia tytoniu wewnatrz autobusu i spozywania posilków
w czasie jazdy.

§4

Nie dopuszcza sie zlecania realizacji linii lub tez poszczególnych jej kursów
podwykonawcom.

§5

Zaklad zapewni prowadzenie systemu rozliczen wykonywanych przez siebie przewozów
opartych na kartach drogowych. Upowaznieni pracownicy Zwiazku maja prawo w kazdym
czasie do wgladu w dokumentacje przewozowa zakladu w zakresie bedacym przedmiotem
umowy oraz dokonywanie wpisów do kart drogowych.

§6

1. Za podstawe ustalenia wielkosci przewozowych oraz rozliczen przyjmuje sie jednostke
obliczeniowa "wozokilometr" - jest to kilometr rzeczywisty wykonywany zgodnie
z rozkladem jazdy.

2. Podstawa rozliczen finansowych jest dokumentacja wykonawcza zgodnie z § 3 pkt. 2c.
3. Cene za 1 wozokilometr w dniu zawarcia umowy ustala sie na:

- zl netto + zl VAT = zl brutto
slownie:trzyzloteosiemdziesiatgroszy .

Cena jednego wozokilometra bedzie waloryzowana w okresach kwartalnych wskaznikiem
wzrostu cen towarów i uslug konsumpcyjnych publikowanym przez GUS. Waloryzacji
dokonuje sie od pierwszego dnia miesiaca nastepnego kwartalu o wielkosc wlw wskaznika
w skali poprzedniego kwartalu. Pierwszej waloryzacji dokonuje sie od 01 stycznia 2008r.
i bedzie uwzgledniala wskaznik inflacji lub deflacji za okres IV kwartalu 2007r.
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4. Rozliczenie swiadczonych uslug nastepowac bedzie w okresach miesiecznych.
5. Fakture VAT obejmujaca naleznosc wynikajaca z wykonania uslug Zaklad dostarcza

do 5 dnia nastepnego miesiaca wraz z dokumentacja wykonawcza (zalaczniki nr 3 A,
B, C), a Zwiazek zobowiazuje sie wyplacic zweryfikowana naleznosc w ciagu 21 dni
od daty jej otrzymania w formie przelewu na konto wskazane na fakturze.

6. Zaplata nie przysluguje za kilometry dojazdowe i zjazdowe.
7. Dopuszcza sie mozliwosc obnizenia realizacji umowy o 0,2 % w stosunku do planu

wozokilometrów w skali miesiaca z winy Zakladu.

§7

Maksymalna nominalna wartosc zobowiazania, o którym mowa wart. 85 ust. 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych jest równoznaczna
z kwota zabezpieczona w budzecie na kazdy rok trwania umowy.

§8

1. Zwiazek dokonuje na biezaco kontroli swiadczonych uslug zgodnie z nastepujacymi
zasadami:
a) kontrola swiadczonych uslug prowadzona jest na punktach stalych (przystankach

i dworcach), wewnatrz pojazdu, w czasie kontroli tak zwanych "lotnych", jak
równiez poprzez system monitoringu wizyjnego,

b) kazdorazowo po dokonaniu kontroli kontrolujacy sporzadza "Raport Kontroli",
a w przypadku kontroli lotnych sporzadzony raport potwierdzajacy stwierdzone
nieprawidlowosci przesyla niezwlocznie do Zakladu,

c) kontrolerzy dokonujacy kontroli wewnatrz autobusu zobowiazani sa w przypadku
stwierdzenia nieprawidlowosci do dokonania stosownego wpisu w karcie drogowej
oraz sporzadzenia szczególowego raportu,

d) Zwiazek na zyczenie Zakladu udostepni dokumentacje pokontrolna.
2. Pomiar punktualnosci kursowania mierzony jest w chwili odjazdu autobusu

ze stanowiska przystankowego. Regula dotyczy przystanków poczatkowych
i przelotowych na trasie przejazdu. Na przystanku koncowym pomiar dokonywany jest
w chwili przyjazdu autobusu.

3. Zaklad udostepni Zwiazkowi dokumentacje dotyczaca swiadczonych uslug.
4. Ustalenia z kontroli sa wiazace dla Zakladu.
5. Taryfa i cennik Zwiazku wiaze Zaklad w sposób obligatoryjny.
6. Zwiazek prowadzi kontrole biletów (Odplatnosciza przejazd).
7. Kierowcy autobusów zobowiazani sa do wykonywania polecen kontrolerów Zwiazku,

a w szczególnosci do:
a) zablokowania urzadzen do kasowania biletów w czasie prowadzenia kontroli

biletowej niezwlocznie po okazaniu kierujacemu pojazdem legitymacji sluzbowej
przez osobe dokonujaca kontroli,

b) okazania kontrolujacemu karty drogowej pojazdu, w celu dokonania odpowiedniego
wpisu,

c) zmiany trasy pojazdu, polegajacej na skierowaniu autobusu do najblizszego
komisariatu policji, w przypadku wydania odpowiedniego polecenia przez

kontrolujacego bilety.
8. Kontrolerzy posiadaja legitymacje sluzbowe wydane przez Zwiazek.

§9

1. Za niewykonanie zadan jakosciowych lub uchybienia w solidnosci swiadczenia uslug
Zaklad zostanie obciazony oplatami dodatkowymi, stanowiacymi wielokrotnosc ceny
wozokilometra brutto w nastepujacy sposób:
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a) 50 krotnosc - za uszkodzone elementy wyposazenia wozu zagrazajace
bezpieczenstwu podróznych oraz razace zabrudzenia karoserii i wnetrza pojazdu,
za brak odpowiedniego oswietlenia pojazdu uniemozliwiajacego pasazerom kasowanie
biletów, za brak w sprzedazy biletów jednorazowych w dni robocze, za brak lub nie
okazanie karty drogowej lub jej falszowanie, udokumentowany brak kultury obslugi
pasazera potwierdzony postepowaniem wyjasniajacym przeprowadzonym przez
Zwiazek, nieterminowe dostarczenie sprawozdan i meldunków oraz zmiane
pojemnosci pojazdu.

b) 150 krotnosc - za brak w sprzedazy biletów przez kierowce w soboty, niedziele
i swieta, za pobranie oplaty za przejazd bez wydania biletu przez kierowce,
za niesprawne kasowniki (nieaktualny kod, brak wymaganej ilosci kasowników),
za zmiane trasy przejazdu i niezatrzymanie sie na planowanym przystanku,
za przyspieszenie kursu powyzej 3 minut lub opóznienie wyjazdu
z poczatkowego przystanku i kursu z innych przystanków powyzej 3 minut,
za brak jednolitego ubioru kierowców zgodnie z zaleceniami wprowadzonymi przez
Zaklad, brak urzadzen zapewniajacych lacznosc pomiedzy kierujacym pojazdem
a punktem dyspozytorskim, przewóz pasazera w kabinie, rozmowa w czasie jazdy,
spozywanie posilków w czasie jazdy oraz palenie papierosów w pojezdzie (dotyczy to
równiez przystanków koncowych),

c) 200 krotnosc - wykazanie w karcie drogowej kursu niewykonanego jako wykonany,
brak oznakowania pojazdu (cenniki, przepisy porzadkowe), brak tablicy kierunkowej,
kwadratu z numerem linii oraz eksploatacji na linii innego pojazdu niz wymienionego
w umowie.

d) 500 krotnosc - za kazda rozbieznosc pomiedzy dokumentacja dotyczaca wykonanej
pracy przewozowej i stanem faktycznym, stwierdzona raportem organów kontrolnych
Zwiazku oraz za niewykonanie kursu z poczatkowego przystanku wlasciwego
dla siedziby Zakladu,

2. Oplaty dodatkowe okreslone w punkcie 1 obliczane sa w nastepujacy sposób:
a) nieprawidlowosci w swiadczeniu uslug stwierdzone w kilku kursach tego samego

wozu - naliczane jak za jednorazowa nieprawidlowosc, z zastrzezeniem ppkt. "b",
b) brak punktualnosci, zatajenie braku realizacji kilku kursów, zatajenie zmiany taboru

- naliczanie za kazdy stwierdzony kurs,
3. Ustala sie kare umowna dla Zakladu w wysokosci 5000 krotnosc ceny wozokilometra

netto za kazdy stwierdzony przypadek powierzenia wykonania zawartych w umowie
uslug podwykonawcy.

4. Ustala sie kare umowna dla Zakladu w wysokosci 5 krotnej ceny wozokilometra netto
za kazdy kilometr niezrealizowany powyzej dopuszczalnej granicy obnizenia
realizacji umowy okreslony w § 6 pkt. 7.

5. Oplaty dodatkowe i kary umowne stosowane beda na podstawie stosownego wpisu
w karcie drogowej lub raportu pracowników kontroli Zwiazku. Raport kontroli
przekazywany jest niezwlocznie do Zakladu , który w terminie 10 dni od daty jego
otrzymania moze zakwestionowac tresc raportu. W tym przypadku sprawe ostatecznie
rozstrzygnie dwu osobowy zespól orzekajacy skladajacy sie z przedstawicieli stron
( po 1 osobie).

§ 10

Na kwoty oplat dodatkowych lub kary umownej za udowodnione niewykonanie zadan
jakosciowych lub uchybienia w solidnosci swiadczenia uslug bedzie wystawiona nota
ksiegowa. W przypadku niezaplacenia w terminie 30 dni od daty wystawienia noty beda
naliczane odsetki ustawowe.

§ 11

Dopuszcza sie mozliwosc odszkodowania uzupelniajacego w przypadku, gdy wysokosc
szkody przewyzsza wysokosc oplat dodatkowych lub kary umownej.
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§ 12

W przypadku realnego zagrozenia nie swiadczenia uslug przez Zaklad dopuszcza sie
mozliwosc zorganizowania komunikacji zastepczej na jego koszt.

§ 13

Zaklad ma prawo do umieszczania reklam na autobusach, z których pobiera nalezne
dochody. Reklama nie moze zmniejszac czytelnosci oznakowania autobusu.

§ 14
Zwiazek zastrzega sobie prawo do:
1. Natychmiastowego rozwiazania umowy w przypadku:

a) sprzedazy przez kierowców biletów innych niz rozprowadzane przez Zwiazek,
b) wystapienia w ciagu dwóch kolejnych dni wiecej niz 25% niezrealizowanych

wozokilometrów pracy dziennej z winy Zakladu,
c) nizszego niz 95 % stopnia realizacji przewozów w skali miesiaca,
d) trzykrotnego stwierdzenia tych samych nieprawidlowosci, o których mowa w § 9

pkt.3 i 4,w okresie 1 kwartalu,
e) odmowy Zakladu realizacji rozkladu jazdy przekazanego przez Zwiazek,

2. Odstapienia od niniejszej umowy w razie utraty przez Zaklad uprawnien wymaganych
Ustawa o Transporcie Drogowym.

3. Rozwiazania umowy w calosci lub czesci za miesiecznym okresem wypowiedzenia:
a) w przypadku likwidacji linii,
b) w przypadku wystapienia ze Zwiazku gminy, na terenie której realizowana jest

usluga,
c) w przypadku rozwiazania Miedzygminnego Zwiazku Komunikacyjnego.

§ 15

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 16

Umowe zawiera sie od dnia 01 lipca 2007r. do dnia 30 kwietnia 2010r. z mozliwoscia
trzymiesiecznego wypowiedzenia przypadajacego na koniec miesiaca.

§ 17

Nadzór nad funkcjonowaniem komunikacji z ramienia Zwiazku bedzie prowadzony przez
Biuro Zwiazku.

§ 18

Spory wynikajace w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy strony poddaja
orzecznictwu wlasciwemu Sadu Gospodarczego.

§19

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie wlasciwe
przepisy szczególne o komunikacji zbiorowej, a w przypadku ich braku przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§20

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach po 2 dla kazdej strony.

Za Zaklad Za Zwiazek

Strona 7 z 7



Zalacznik nr 1do Umowy .

Obowiazuje od dnia 01 lipca 2007r.

Dni robocze

Nr Linii TRASAIloscIlosc

kursów
wozokm.

Wodzislaw Dw. Aut. - Wilchwy
Cyganek - Wilchwy Szkola - WilchwyBlazy - Wilchwy Osiedle - MszanaSklep - Mszana UG - Mszana Skrzyz.1 Maja - Mszana Granice - 12211,8132 Moszczenia Skrzyz. - Moszczenia

PGR - KWK "Moszczenia" -Jastrzebie Zdrój - Hala Sportowa -Szpital Woj. - Al. PilsudskiegoPawilony - Al. Pilsudskiego os.Pionierów - Jastrzebie A. Bozka

Obsluga linii taborem typu B



16 __1?_~
51/~-.15 :'

.. L .. t .....!

L..JU.1."t,"",L..J.LJ..J. ..n...l~..L ..L "-).

1514131211

Rozklad wazny od: 01.07.2007

l: - ~-------~-

132 Rozklad roboczy-~----_. __ ._--"-_._~.---""'-"--'--".---

Jastrzebie A.Bozka

,Al. Pilsudskiego Os.Pionierów 1.4 1.4

'Al. Pilsudskiego Pawilony 0.4 1,8

Szpital Wojewódzki 0.9 2.7

Hala Sportowa 0.6 3,3

Jastrzebie "Zdrój" 0.7 4.0
KWK Moszczenica 0.8 4.8

Moszczenica PRG 0.5 5.3

Moszczenica Skrzyzowanie 0.8 6.1

Mszana Granice 1.6 7.7

Mszana Skrzyz. 1 Maja 1.0 8.7

Mszana Urzad Gminy 1.2 9.9

Mszana Sklep 1.4 11.3

IWilChWY Osiedle 1.6 12.9WilchwyBlazy 1.2 14.1

iWilchwy Szkola 0.7 14.8

iCyganek 0.9 15.7
Wodzislaw DW.Aut. 2.0 17.7



Wozokilometry wg gmin:

132 - Dane eksploatacyjne

4 I 12
O O

km 141.2 70.6 211

km 0.0 0.0 0.0

km 141.2 70.6 211.8

h 12:47 9:57 22:44

h 7:15 7:11 14:26

h 0:00 0:00 0:00

h 5:32 2:46 8:18

h 5:32 2:46 8:18

km/h 11.05 7.10 9.32

km/h 25.52 25.52 25.52

km/h 25.52 25.52 25.52

% 43.29 27.81 36.51

L 54,8 27.4 82.2:

41,6 20.8 62.4 I

44,8 22.4 Lg~1
C L 00%1

; I

11 82.2 82.2 JLi'O 0.0

62.4 62.4 0.0 0.0

67.2 67.2 0.0 0.0
- .--.- ...•--.- ..-.. -,-~-~-

Jastrzebie

Mszana

l'IYodzislaw

Liczba kursów na linii

Liczba kursów dojazdowych

Wozokilometry na linii

Wozokilometry dojazdowe

IWozokilometry ogólem

Wozogodziny ogólem

Wozogodziny postoju

Wozogodziny dojazdowe

Wozogodziny na linii

Wozogodzinyefektywne

Predkosc eksploatacyjna

Predkosc komunikacyjna na linii

Predkosc komunikacyjna

~§lY!
IJastrzebie

Mszana

Wodzislaw
.~".'-""'----'~"'--'---------,~



lastrzebie "Zdrój"-----~----_.~---,~
lala Sportowa----'-----
Izp..i.t_al_W_oJ_·ew_ó_d_zk._i_._ .... __ ~

~1.Pilsudskiego Pawilony-_ ...• _.",.~. __ ... __ .-------~~_.

~1.Pilsudskiego OS.Pionierów------ ..----,-,'--'"'.'-'.---

lastrzebie A.Bozka

~'IU~~lau IUUUv~J ~;Z~~;~'~;Z~;~~~1'.~i.;~~t"VM.Uu,n"

Numer brygady km suma 1 2 ~~t"~'2_~

\I()~~I~\V DVl·~~~·~... ~ ~ ~ ~~:1O:..6:00. !:Q5 .1.~:~~~.~20~.6~:1O

:yganek 2,100 2.100 5:14 6:04 7:09 12:19 14:24 16:14

V~·il~~h~wy~·~kil~~-_n~-~_~__._. _~.Q~.~qO_.2~~~~5156_:0·5-71~1'2~20 14:25 16:~~

Vilchwy Blazy 0.800 3.700 5:17 6:07 7:12112:22 14:27 16:17

;:;s~-__-J;:,3~:::~:::,~~~~t:~::~
~s~~~~.u!.~~Gmir1L .. !.!~OL.2~~5:27 L~:1717:22, 12:32 14:37 16:27
~szanaSk!~rz~1Maia 1.?~! 9.000 5:30 I 6:20 i 7:25, 12:35 ~4:40 .~e:3~

~szanaGranice 0.900j 9.900 5:321 6:221 7:27,12:37 14:42 16:32
-----,- .. -."--- .. ".,~- .. ~.~---- --'--, I ,

~oszczenicaSkrzyzowanie 1.700' 11.60 5:35 t 6:25 i 7:30,12:40 14:45 16:35
--~~------_._----, ._--,- .-_ .._ .. _-----;_ ..._--~

~oszc~~_nica~~§._._ .._. __ ..__ .2:.~00 !..2.~5:37Le:2L~7.}2 i 12~~2 1.~~~?16:~7

CWK Moszczenica 0.500 ~?.J!J.. 5:39! 6:29 i 7:34! 12:44 14:49 16:39

0.900 13.80 5:41: 6:31 : 7:36 i 12:46 14:51 16:41
---- -----j--- ..,.-.-----j,,----+---

0.600 14.40 5:43' 6:33 7:38 '12:48 14:53 16:43
-~-" ---,,-.--.- "-'--'--"- ------ ------

0.400 14.80 5:44 6:34 7:39 12:49 14:54 16:44

1.000 15.80 5:46 6:36 7:41 12:51 14:56 16:46

_._0!Q~_}6.20 5:48 6:38 7:43 12:53 14:58 16:48

1.400: 17.60 5:51 6:41 7:46 12:56 15:01116:51

L.,a14l"L1l1~ 1'11 1 rt



1~? IIiOZKfaO roouczy lli:l::iUZeDle A.DUlKi:I • VVUUll::ili:1W UW.AUI.~ Rozklad wazny od: 01.07.2007

Numer brygady
kmsuma12 i 11 ! 21,- -------"---

.....

astrzebie A.Bozka

~~6:057:007:5014:0515:1517:15
' ___ 0'-

------~_._~ .. _-
1.. ·--

l Pilsudskiego OS.Pionierów

1.4001.4006:087:037:5314:0815:18117:18
-- .... -----

~---_ •..-_._._-l··....···.. -._.m __-.

15:20117:20l Pilsudskiego Pawilony
004001.8006:107:057:5514:10---- ~.

--o_-
l- .------ I

zpital Wojewódzki ....__ ._.. _____

0.9002.7006:127:077:5714:12
1.5.:~I-!L~

lala Sportowa

0.6003.3006:137:087:5814:1315:23' 17:23
. ---~--

~'___ +m_~-
astrzebie "Zdrój"

0.7004.0006:151 7:10, 8:0014:1515:2517:25
- ___ ~_ .•. ,-o. ,~_ .• ______ ----,_. __ . _____:WK Moszczenica

0,8004.8006:17 l 7:12! 8:0214:1715:2717:27
...._ ....L .. - ....1.--- --

loszczenica PRG
0.5005.3006:191 7:14 i 8:0414:1915:2917:29

._--~-_ ..-

---~.---
loszczenica Skrzyzowanie

0.8006.1006:21 ' 7:168:0614:2115:3117:31
. __ ._.~--~------

--- ...---.-

lszana Granice
1.600: 7.7006:247:198:0914:2415:3417:34

----- .• -.----,--------- ___ .'·0

-----~._,_ .._--..-

lszana Skrzyz. 1 Maja
1.000i 8.7006:277:228:1214:2715:3717:37---~--_._._--------

- _m

Iszana Urzad Gminy
1.2009.9006:307:258:1514:3015:4017:40- ......

-"','---

Im na Sklep
1.40011.30C6:337:288:1814:3315:4317:43

--._-----Vilchwy Osiedle
1.60012.90f6:377:328:2214:3715:4717:47

.... -.-

--.. - ...-- .

Vilchwy Blazy

1.20014.10C6:407:358:2514:4015:5017:50
--- .. 8:27 i 14:42Vilchwy Szkola

0.70014.80C6:42 i 7:37 15:5217:52. :yganek
0.90015.70r6:431 7:38 I 8:2814:4315:5317:53

__ ._•.•••__ .________ .m.__•• 2.000117.70Vodzislaw DW.Aut.
6:477:428:3214:4715:5717:57



Wazny od dnia Zalacznik nr 2
do Umowy nr .

Wykaz taboru
TYP

Rok
Norma

TYP
Il.miejscGraf.ozn.Lacznosc

Lp.

autobusu Nr. rejestracyjrczystosciNiskopodlTab.elektrIl.drzwiIl.kasownsiedzacpoj. Logoz
produkc

spalintaboru i stojacZwiazkudyspozyt
1. 2.345



Zalacznik nr 3A do umowy .

ZESTAWIENIE WYKONANYCH WOZOKM. Z PODZIALEM NA TYP TABORU ORAZ GMINY W M-CU .

.••••+ nn~7~1\1
Typ

Plan
JAtil

Dzien BT i inne
WykonanielPlan Planitab

wozokm. Wla .v vitd.
m-ca ogólem

BO
wozokm.Innewozokm.

BT ! inne

nieWla .wozokm. nie Wla
oru

sneBO
sne

Inne BOBTinne
wozokm. i sne

inne
U!ejU'C"

U!ejU'C'

O
1.

A
....

·w· ..........

B
C

.
Ó 2.

A

B
...•....•.C

O3.

A

BC
i

O
itd .

A
..B

C

i

O Ilosc wozokm. ogólem
A ilosc wozokm. obslugiwanych taborem typu A
B ilosc wozokm. obslugiwanych taborem typu B
C ilosc wozokm. obslugiwanych taborem typu C



Zalacznik nr 3 B do umowy nr .

':~~:~i-~~~~~I~-~~_J
! Tvp taboru ;1

"'0 __"~JGmina

'RAZEM

V1szana
-""~ ~.,"",.,".._".~.~,''.

Nodzislaw

ryp taboru:
A
B
C
D

Ilosc wozokm. plan/wykon. taborem o pojemnosci pow. 115 miejsc
Ilosc wozokm. plan/wykon. taborem o pojemnosci pow. 81 miejsc

Ilosc wozokm. plan/wykon. taborem o pojemnosci pow. 41 miejsc
Ilosc wozokm. plan/wykon. taborem o pojemnosci od 25 do 41 miejsc



Zalacznik nr 3 C do umowy nr .

Zestawienie wypadnietych i podmienionych kursów w miesiacu 20 r.

STRATY PODMIANY

DATA Nr linii
Godz
awarii Miejsce awarii DATA

Nr linii
Godz
IloscPlanowanylPodmianaIlosc

podmiany

typ taboru
na tabor

podmienionych
typu

wozokm .

...~.

R.AZE~il·



Ul
Ul
<=>

§


