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ZATWIERDZAM 

 

WÓJT 

/-/ mgr inż. Eugeniusz Lubański 

 

Kobiór, dnia 27.11.2017 

 

 

 

ZAPROSZENIE  

DO SKŁADANIA OFERT 

 

na 

„świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach: 

Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór oraz Kobiór-Tychy, Tychy-Kobiór  

w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.” 

 

w ramach postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Kobiór 

Urząd Gminy Kobiór 

43-210 Kobiór 

ul. Kobiórska 5 

www.kobior.pl 

gmina@kobior.pl 

tel/fax 32 21 88 182 

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach: 

Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór w ilości 55 736wzkm, 

Kobiór-Tychy, Tychy-Kobiór w ilości 11 088wzkm, 

tj. łącznie maksymalnie 66 824wzkm za cały okres realizacji przedmiotu umowy, w okresie od 

01.01.2018r. do 31.12.2018r., zgodnie z obowiązującą trasą, rozkładem jazdy (załącznik nr 1) 

oraz cennikiem biletów (załącznik nr 2) z zastosowaniem autobusów z ilością minimum 20 

miejsc siedzących. 

 

 

III. TERMIN REALIZACJI 

Usługi będą wykonywane w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w dni robocze od 

poniedziałku do piątku. 

 

 

 

IV. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW 

1. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 

2. Posiadanie wymaganego przepisami zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym 

transporcie drogowym. 

3. Posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym. 

http://www.kobior.pl/
mailto:gmina@kobior.pl


4. Dysponowanie co najmniej jednym środkiem transportu zapewniającego minimum 20 miejsc 

siedzących oraz dysponowanie drugim zapasowym środkiem transportu, możliwym do użycia 

do świadczenia przedmiotu umowy w przypadku awarii podstawowego środka transportu. 

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanego przedmiotu umowy 

przez cały okres jej trwania. 

6. Wniesienie wadium w wysokości 500zł. 

 

 

V. WADIUM 

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 500zł w 

pieniądzu na konto Zamawiającego nr:  

19 8448 0004 0017 6154 2024 0235 
przed wyznaczonym terminem do składania ofert. Wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po 

wyborze oferty. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana wadium ulega zatrzymaniu i jest zwracane po podpisaniu umowy. 

Odmowa podpisania umowy lub gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, powoduje, że wadium jest zatrzymywane wraz z odsetkami. 

 

 

VI. INFORMACJA O DOKUMENTACH JAKIE NALEŻY DOSTARCZYĆ W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub 

dokument potwierdzony w tym terminie przez organ rejestrowy, który wydał dokument. Z 

w/w dokumentu winno wynikać, że profil prowadzonej działalności gospodarczej odpowiada 

profilowi usług objętych postępowaniem, oraz kto jest upoważniony do występowania w 

imieniu wykonawcy – w przypadku działania przez pełnomocników – dołączony oryginał 

pełnomocnictwa. 

2. Odpis wymaganego przepisami zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu 

zbiorowego. 

3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie umowę regulującą współpracę. 

4. Kserokopię dowodów rejestracyjnych pojazdów. 

5. Polisę ubezpieczenia OC w zakresie realizowanego przedmiotu umowy. W przypadku polisy 

nie obejmującej całego okresu obowiązania umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu polisy ubezpieczenia na dalszy okres najdalej w ostatnim dniu 

obowiązywania polisy wygasającej. 

6. Zgody na korzystanie z przystanków położonych poza terenem Gminy Kobiór. 

7. Wykaz świadczonych usług na przestrzeni ostatnich 3 lat na regularnych liniach 

przewozowych w  ilości co najmniej 40.000 wzkm rocznie, a w przypadku krótszego okres 

działalności w okresie tej działalności 

 

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

 

 

VII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Ofertę należy przedstawić na formularzu „Oferta” stanowiącym załącznik nr 3. 

2. Do wypełnienia formularza „Oferta” Wykonawca zobowiązany jest dołączyć następujące 

dokumenty i oświadczenia: 

a) Dokumenty wymagane w pkt VI. 

b) Zaparafowany formularz umowy stanowiący załącznik nr 4. 

c) Wykaz środków transportowych przewidzianych do wykonania zamówienia stanowiący 

załącznik nr 5. 

d) Dowód wpłaty wadium. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 



najniższa cena x 100 x waga 
cena oferenta 

4. Sposób przygotowania oferty: 

a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim pismem maszynowym. 

b) Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do 

występowania w imieniu Wykonawcy, zaś pozostałe strony opatrzone parafą osoby 

podpisującej ofertę. 

c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający 

jej dekompletacji. 

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę, która podpisała ofertę i opatrzone datą. 

5. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

a) Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) w 

siedzibie zamawiającego, pokój nr 5 (sekretariat, I piętro) w terminie do 14.12.2017 roku, 

do godz. 11:00. 

b) Koperta zewnętrzna powinna być opatrzona napisem: 

OFERTA 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU ZBIOROWEGO 

(Nie otwierać przed 14.12.2017r. godz. 11.00) 

c) Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona dodatkowo pełną nazwą i adresem oferenta. 

 

 

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Cena (waga 80%) według następującego wzoru: 

 

 

P = 

 

 

2. Stan techniczny taboru (waga 20%) oceniany będzie w oparciu o rok produkcji środka 

przewozowego na podstawie kserokopii dowodu rejestracyjnego: 

- 2015 rok – 10pkt 

- za każdy rok poniżej 2015 roku minus 1 pkt 

- za każdy rok powyżej 2015 roku plus 1 pkt 

 

Dla środka przewozowego po odbudowie przyjmuje się wiek średni z daty produkcji i daty 

odbudowy. 

Za najkorzystniejszą uznaje się ofertę, która uzyskała w wyniku przeprowadzonej oceny 

największą ilość punktów. 

 

 

IX. INFORMACJE O TERMINIE I MIEJSCU SKŁADANIA OFERT I ICH OCENY 

1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) w 

siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (sekretariat, I piętro) w terminie do 14.12.2017 roku, do 

godz. 11:00 

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania. 

2. Ocena poszczególnych ofert będzie dokonywana w toku badania ofert. Zamawiający dokona 

wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów określonych w pkt VIII niniejszego 

Zaproszenia. 

 

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zaproszenia nr SO.272.8.2017.MR 

z dnia 27.11.2017 

 

Rozkład jazdy BUSA: 

 Pszczyna - Piasek - Kobiór - Tychy 

Kursuje od poniedziałku do piątku 

Przystanek Godzina 

P-na Szpital 7.00 7.55 s   9.55 12.10 s 13.40 15.10 17.10 

P-na PKP ul. Sokoła 7.02 7.57 s   9.57 12.12 s 13.42 15.12 17.12 

P-na Park 7.06 8.01 s 10.01 12.16 s 13.46 15.15 17.16 

P-na ul. Katowicka 7.09 8.06 s 10.04 12.19 s 13.49 15.18 17.19 

Piasek 7.11 8.07 s 10.06 12.21 s 13.51 15.26 17.21 

Piasek Restauracja 7.12 8.15 s 10.07 12.22 s 13.52 15.27 17.22 

Kobiór ul. Promnicka 7.20 8.16 s 10.15 12.30 s 14.00 15.35 17.30 

Kobiór ul. Rodzinna 7.21 8.18 s 10.16 12.31 s 14.01 15.36 17.31 

Kobiór Centrum 7.23 8.20 s 10.18 12.33 s 14.03 15.38 17.33 

Kobiór Kolonia 7.25 8.22 s 10.20 12.35 s 14.05 15.40 17.35 

Kobiór Centrum   8.24       15.42   

Kobiór Leśniczówka   8.30       15.44   

Żwaków   8.33       15.50   

Tychy Skałka   8.35       15.53   

Tychy Dmowskiego   8.37       15.55   

Tychy Gr Roweckiego   8.39       15.57   

Tychy Apteka   8.40       15.59   

Tychy Urząd Miasta   8.42       16.00   

Tychy Tęcza   8.43       16.02   

Tychy Szpital Woj.   8.55       16.03   

  

UWAGA! 

S – nie kursuje w okresie od 01.07.2018r. do 31.08.2018r. 

 

 

 

KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU 
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Tychy - Kobiór - Piasek - Pszczyna 

Kursuje od poniedziałku do piątku 

Przystanek Godzina 

Tychy Szpital Woj.     9.00       16.10   

Tychy Tęcza     9.02       16.12   

Tychy Urząd Miasta     9.03       16.13   

Tychy Apteka     9.04       16.14   

Tychy Gr Roweckiego     9.06       16.16   

Tychy Dmowskiego     9.08       16.18   

Tychy Skałka     9.10       16.20   

Żwaków     9.13       16.23   

Kobiór Leśniczówka     9.19       16.29   

Kobiór Centrum     9.21       16.31   

Kobiór Kolonia 6.23 7.25 9.23 s 10.35 s 12.50 14.15 16.33 17.35 

Kobiór Centrum 6.25 7.27 9.25 s 10.37 s 12.52 14.17 16.35 17.37 

Kobiór ul. Rodzinna 6.27 7.29 9.27 s 10.39 s 12.54 14.19 16.37 17.39 

Kobiór ul. Promnicka 6.28 7.30 9.28 s 10.40 s 12.55 14.20 16.38 17.40 

Piasek Restauracja 6.36 7.38 9.36 s 10.48 s 13.03 14.28 16.46 17.48 

Piasek 6.37 7.39 9.37 s 10.49 s 13.04 14.29 16.47 17.49 

P-na ul. Katowicka 6.40 7.42 9.42 s 10.52 s 13.07 14.32 16.50 17.52 

P-na Park 6.42 7.44 9.46 s 10.54 s 13.09 14.34 16.52 17.54 

P-na PKP ul. Sokoła 6.46 7.48 9.48 s 10.58 s 13.13 14.38 16.56 17.58 

P-na Szpital 6.48 7.50 9.48 s 11.00 s 13.15 14.40 16.58 18.00 

  

 

UWAGA! 

S – nie kursuje w okresie od 01.07.2018r. do 31.08.2018r. 
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Załącznik nr 2 

do Zaproszenia nr SO.272.8.2017.MR 

z dnia 27.11.2017 

 

 

CENNIK BILETÓW 

 

 

 

TRASA 

CENA BILETU 

 

normalnego (zł) ulgowego (zł) 

Kobiór – Pszczyna 3,50 3,00 

Pszczyna – Kobiór  3,50 3,00 

Kobiór – Tychy 2,50 2,00 

Tychy – Kobiór  2,50 2,00 

Kobiór – Piasek  2,50 2,00 

Piasek – Kobiór 2,50 2,00 

Pszczyna – Tychy  5,00 4,00 

Tychy – Pszczyna 5,00 4,00 

Piasek – Pszczyna  2,50 - 

Pszczyna – Piasek  2,50 - 

Tychy – Piasek  4,00 3,00 

Piasek – Tychy  4,00 3,00 

Na terenie danej miejscowości 2,00 2,00 

 

BILET MIESIĘCZNY 120,00 90,00 
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Załącznik nr 3 

do Zaproszenia nr SO.272.8.2017.MR 

z dnia 27.11.2017 

………………………. 

pieczątka Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy: ..…………………………….……………………………………………. 

 

Miejscowość: …………………………………….…… Kod pocztowy: ………………………  

 

Ulica: ………………….………………………… Nr domu: ……….… Nr lokalu: ……….…. 

 

Tel: ………………..………… www: …………………..…… e-mail: ………………..……… 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2017r. poz. 1579)  

na: „świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach: 

Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór oraz Kobiór-Tychy, Tychy-Kobiór  

w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.” 

 

składam ofertę jego realizacji: 

 

 

1) Wysokość dotacji do 1 wzkm wynosi: 

 

netto (zł): ………….    słownie:  …………………………………………………………… 

 

+ VAT (zł): …….….    słownie:  …………………………………………………………… 

 

brutto (zł): …………    słownie:  …………………………………………………………… 

 

 

2) Usługa będzie realizowana z zastosowaniem środków transportu wg wykazu 

sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Zaproszenia. 

 

 

3) Składając niniejsza ofertę oświadczam, że: 

- akceptuję warunki określone przez Zamawiającego w Zaproszeniu, i zobowiązujemy się 

  do zawarcia umowy zgodnie z załączonym do Zaproszenia projektem w miejscu i terminie 

  wyznaczonym przez Zamawiającego, 

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni,  

- wadium w kwocie 500 zł zostało wniesione w dniu ………….. , jednocześnie załączamy 

dokument potwierdzający wniesienie wadium,  
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- w przypadku odstąpienia od zawarcia umowy lub gdy zawarcie umowy stało się niemożliwe 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po ewentualnym wyborze niniejszej oferty nie 

będę rościć pretensji do wpłaconego wadium. 

 

Nr konta oferenta na jakie zamawiający dokonuje zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu: 

 

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

 

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej 

oferty (dokumenty wymienione w punktach VI i VII Zaproszenia): 

1. …………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………………. 

8. …………………………………………………………………………………………. 

9. …………………………………………………………………………………………. 

10. …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………… 
(data, podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

do Zaproszenia nr SO.272.8.2017.MR 

z dnia 27.11.2017 
 

 

 

 

 

UMOWA NR …. 

 

zawarta w dniu ………………. roku w Kobiórze, pomiędzy: 

Gminą Kobiór z siedzibą Urzędu Gminy, 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5, NIP 638-17-91-816, reprezentowaną 

przez Eugeniusza Lubańskiego - Wójta, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 

a 

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

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

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

 
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz.U. z 2017r., poz. 1579) 

 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w transporcie zbiorowym osób na trasach: 

Kobiór-Pszczyna, Pszczyna-Kobiór w ilości 55 736wzkm 

Kobiór-Tychy, Tychy-Kobiór w ilości 11 088wzkm 

tj. łącznie maksymalnie 66 824wzkm za cały okres realizacji przedmiotu umowy, w okresie od 

01.01.2018r. do 31.12.2018r., zgodnie z obowiązującą trasą, rozkładem jazdy (załącznik nr 1) oraz 

cennikiem biletów (załącznik nr 2) z zastosowaniem autobusów z ilością minimum 20 miejsc siedzących. 

2. Realizowana miesięcznie ilość wozokilometrów będzie zależna od ilości dni roboczych w danym miesiącu. 

 

§2 

1. Realizacja przewozów będzie się odbywać wg rozkładu jazdy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2. Każda zmiana rozkładu jazdy dokonywana będzie w drodze: 

a) poinformowania drugiej strony umowy co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem o 

proponowanej zmianie i jej przyczynach; 

b) akceptacji proponowanych zmian przez obie strony umowy w drodze pisemnego porozumienia. 

 

§3 

Niniejszą umowę strony zawierają na czas oznaczony od 01.01.2018 do 31.12.2018r. 

 

§4 

W trakcie realizacji niniejszej umowy Przewoźnik będzie zobowiązany w szczególności do: 

1. zapewnienia pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należnej 

obsługi, 

2. podejmowania działań ułatwiających korzystanie ze środków transportu osobom niepełnosprawnym, 

3. zapewnienia informacji o warunkach przewozu, 

4. wyposażenia pojazdów w tablicę informującą o nazwie firmy oraz trasie przewozu z podaniem 

miejscowości docelowej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

5. umieszczania rozkładu jazdy na przystankach i w środku przewozowym 

6. stosowania cennika biletów zatwierdzonego przez Zamawiającego, 

7. umieszczania cennika biletów w pojeździe, w miejscu widocznym dla pasażerów oraz na przystankach, 

8. sprzedaży biletów na wykonywane przez siebie przewozy na swój  

rachunek, z zachowaniem obowiązujących przepisów, 

9. pobierania opłat za przewóz osób w kwocie zatwierdzonej przez Zamawiającego, 

10. zachowania punktualności dla odjazdów i przyjazdów, 

11. wykorzystywania pojazdów posiadających stosowne świadectwa, potwierdzające ich przydatność do 

tego celu, sprawnych technicznie i utrzymywanych w czystości, 

12. wykorzystywania pojazdu, którym będzie wykonywany transport zbiorowy o ilości miejsc siedzących 

min. 20 



13. dysponowania drugim pojazdem, którym będzie wykonywany transport zbiorowy w przypadku awarii 

technicznej pierwszego środka transportu, o ilości miejsc siedzących min. 20. 

 

§5 

Przewoźnik oświadcza, że: 

a) Prowadzi działalność z zakresu publicznego transportu zbiorowego. 

b) Posiada wymagane przepisami Zezwolenie na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie 

drogowym nr ……………………………………………………………………………………………… 

c) Posiada zgodę na korzystanie z przystanków położonych poza terenem Gminy Kobiór. 

d) Posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

okres wykonywania umowy, a jeżeli na okres krótszy to zobowiązuje się przedstawić dowód 

ubezpieczenia na pozostały okres do końca wykonywania umowy 

e) Przysługuje mu status małego/średniego przedsiębiorcy i eksploatuje ..….. środki transportu. 

 

§6 

Zlecenie przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga zgody Zamawiającego, a za działalność podwykonawcy 

Wykonawca odpowiada jak za własną. 

 

§7 

1. Z tytułu niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy dopłatę: 

a)  do 1 wzkm w wysokości  

…...zł netto + ……zł  VAT (8%) = ……….zł brutto  

b) miesięczną dopłatę w maksymalnej wysokości 

6348 wzkm x …………zł/wzkm netto + …………zł Vat (8%) = …………zł brutto 

c) łączną dopłatę w maksymalnej wysokości za realizację przedmiotu umowy 

66824 wzkm x …………zł/wzkm netto + …………zł Vat (8%) = …………zł brutto 

Za niezrealizowane wozokilometry z przyczyn zależnych od przewoźnika wynagrodzenie wymienione w 

ust. 1 nie przysługuje. 

2. Należność będzie płatna z dołu po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na podstawie faktur 

przedłożonych przez Wykonawcę, w oparciu o ilość zrealizowanych wozokilometrów w danym miesiącu, 

w terminie do 14-tu dni od daty jej wystawienia, przelewem na rachunek Wykonawcy. 

 

 

§8 

1. Strony niniejszej umowy ustalają odpowiedzialność Wykonawcy w formie kar umownych za świadczenie 

usługi wymienionych w § 1 niezgodnie z warunkami umowy z tytułu: 

a) Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% sumy 

wartości z §7 ust. 1, 

b) za opóźnienia w kursach powyżej 5 minut - w wysokości 1zł za każdą minutę spóźnienia, za opóźnienie 

powyżej 25 minut wynagrodzenie nie przysługuje, 

c) za brak czystości w pojeździe – w wysokości 150 zł, 

d) za brak cennika biletów w pojeździe – w wysokości 150 zł, 

e) za niewydanie biletu przed rozpoczęciem kursu – w wysokości 150 zł, 

f) za brak informacji wymienionej w  § 4 ust. 4 – w wysokości 150 zł, 

g) za brak rozkładu jazdy na przystanku lub w pojeździe – w wysokości 150 zł. 

2. Kary stanowią obniżenie wynagrodzenia za kursy, przy realizacji których stwierdzono nieprawidłowości.  

3. Łączna suma kar z tytułów wymienionych w ust. 1 nie może przekraczać 30% wynagrodzenia 

miesięcznego. 

4. W przypadku powtarzających się naruszeń warunków umowy, a w szczególności niestosowania się do 

cennika biletów i rozkładu jazdy oraz niewydania biletu przed rozpoczęciem jazdy, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§9 

Zamawiającemu przysługuje prawo do kontroli pojazdu i świadczenia usług w każdym okresie bez konieczności 

powiadamiania Wykonawcy o terminie jej przeprowadzenia.   

 

§10 

Przewoźnik zobowiązany jest przedłożyć informacje związane z realizacją umowy na druku stanowiącym 

załącznik nr 3 do niniejszej umowy w terminie do 15 stycznia roku następnego po roku, którego informacja 

dotyczy. 



 

§11 

Za szkody powstałe u osób trzecich, przy realizacji niniejszej umowy odpowiada Wykonawca. 

 

§12 

1. Strony zobowiązane będą do wykonywania z należytą starannością zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

2. Strony zobowiązane będą do wzajemnego powiadamiania w trybie pilnym o wszelkich okolicznościach i 

zdarzeniach mających wpływ na wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym w 

szczególności takich, które mogą wywołać niekorzystne skutki dla jednej lub obu stron. 

 

§13 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym. 

 

§14 

Spory powstałe na tle niniejszej umowy strony poddają po rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

      ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do umowy nr .....  

z dnia ….. 

 

Rozkład jazdy BUSA: 

 Pszczyna - Piasek - Kobiór - Tychy 

Kursuje od poniedziałku do piątku 

Przystanek Godzina 

P-na Szpital 7.00 7.55 s   9.55 12.10 s 13.40 15.10 17.10 

P-na PKP ul. Sokoła 7.02 7.57 s   9.57 12.12 s 13.42 15.12 17.12 

P-na Park 7.06 8.01 s 10.01 12.16 s 13.46 15.15 17.16 

P-na ul. Katowicka 7.09 8.06 s 10.04 12.19 s 13.49 15.18 17.19 

Piasek 7.11 8.07 s 10.06 12.21 s 13.51 15.26 17.21 

Piasek Restauracja 7.12 8.15 s 10.07 12.22 s 13.52 15.27 17.22 

Kobiór ul. Promnicka 7.20 8.16 s 10.15 12.30 s 14.00 15.35 17.30 

Kobiór ul. Rodzinna 7.21 8.18 s 10.16 12.31 s 14.01 15.36 17.31 

Kobiór Centrum 7.23 8.20 s 10.18 12.33 s 14.03 15.38 17.33 

Kobiór Kolonia 7.25 8.22 s 10.20 12.35 s 14.05 15.40 17.35 

Kobiór Centrum   8.24       15.42   

Kobiór Leśniczówka   8.30       15.44   

Żwaków   8.33       15.50   

Tychy Skałka   8.35       15.53   

Tychy Dmowskiego   8.37       15.55   

Tychy Gr Roweckiego   8.39       15.57   

Tychy Apteka   8.40       15.59   

Tychy Urząd Miasta   8.42       16.00   

Tychy Tęcza   8.43       16.02   

Tychy Szpital Woj.   8.55       16.03   

  

UWAGA! 

S – nie kursuje w okresie od 01.07.2017r. do 31.08.2017r. 
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Tychy - Kobiór - Piasek - Pszczyna 

Kursuje od poniedziałku do piątku 

Przystanek Godzina 

Tychy Szpital Woj.     9.00       16.10   

Tychy Tęcza     9.02       16.12   

Tychy Urząd Miasta     9.03       16.13   

Tychy Apteka     9.04       16.14   

Tychy Gr Roweckiego     9.06       16.16   

Tychy Dmowskiego     9.08       16.18   

Tychy Skałka     9.10       16.20   

Żwaków     9.13       16.23   

Kobiór Leśniczówka     9.19       16.29   

Kobiór Centrum     9.21       16.31   

Kobiór Kolonia 6.23 7.25 9.23 s 10.35 s 12.50 14.15 16.33 17.35 

Kobiór Centrum 6.25 7.27 9.25 s 10.37 s 12.52 14.17 16.35 17.37 

Kobiór ul. Rodzinna 6.27 7.29 9.27 s 10.39 s 12.54 14.19 16.37 17.39 

Kobiór ul. Promnicka 6.28 7.30 9.28 s 10.40 s 12.55 14.20 16.38 17.40 

Piasek Restauracja 6.36 7.38 9.36 s 10.48 s 13.03 14.28 16.46 17.48 

Piasek 6.37 7.39 9.37 s 10.49 s 13.04 14.29 16.47 17.49 

P-na ul. Katowicka 6.40 7.42 9.42 s 10.52 s 13.07 14.32 16.50 17.52 

P-na Park 6.42 7.44 9.46 s 10.54 s 13.09 14.34 16.52 17.54 

P-na PKP ul. Sokoła 6.46 7.48 9.48 s 10.58 s 13.13 14.38 16.56 17.58 

P-na Szpital 6.48 7.50 9.48 s 11.00 s 13.15 14.40 16.58 18.00 

  

 

UWAGA! 

S – nie kursuje w okresie od 01.07.2017r. do 31.08.2017r. 
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Załącznik nr 2 

do umowy nr …..  

z dnia ….. 

 

WZORY TABLIC KIERUNKOWYCH 

 

 

1) PSZCZYNA 

przez Kobiór 

Firma Wykonawcy 

 

 

2) TYCHY 

przez Kobiór 

Firma Wykonawcy 

 

 

3) KOBIÓR 

Firma Wykonawcy 

 

 

4) PSZCZYNA 

Firma Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

do umowy nr …..  

z dnia ….. 

 

 

 

Formularz do przekazania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego 
 

Sprawozdanie dotyczy okresu od ………… do ………… 

 

 

 

………………………………… 

Pieczątka przewoźnika 

 

 

 

 

Publiczny transport zbiorowy wykonywany jest przez Przewoźnika na liniach 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Łączna liczba sprzedanych biletów: 

Jednorazowych  

Miesięcznych  

Okresowych  

Łączna liczba autobusów, którymi są wykonywane przewozy, w tym o pojemności: 

 

Od 9 do 17 miejsc  

Od 18 do 50 miejsc  

Powyżej 50 miejsc  

 

 

 

 

……………………………… 

   Podpis 
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Załącznik nr 5 

do Zaproszenia nr SO.272.8.2017.MR 

z dnia 27.11.2017 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Wykaz środków transportowych przewidzianych do wykonania zamówienia 
 

 

 

 

 

 

 

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

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  
1/1 

Lp Marka i typ pojazdu Nr rejestracyjny Nr nadwozia 
Rok 

produkcji 

Rok 

odbudowy 

Ilość miejsc dla 

pasażerów Oświadczenie odnośnie 

tytułu posiadania (własność, 

dzierżawa, leasing itp.) siedzących stojących 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        


