
Nr sprawy 7/ZPS/PKMS/06/2022 

Załącznik nr 1 do Umowy  
 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 13 RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej 
RODO) informujemy, iż: 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-622 Świerklaniec, 
ul. Parkowa 3, adres email: biuro@pkm-swierklaniec.pl, strona internetowa: www.pkm-
swierklaniec.pl. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres 
email: j.muniak@pkm-swierklaniec.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
a. zawarcia umowy, 
b. realizacja i rozliczenie umowy, 
c. archiwizacja dokumentacji. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a. niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy na  świadczenie usług 

kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o. w 
Świerklańcu  (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia), 

b. obowiązek prawny administratora wynikający z ustawy z dnia 29 września 1994r. 
o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), 

c. obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym  
przez administratora danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym  
na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom 
pocztowym lub kurierom w przypadku korespondencji papierowej, bankom w zakresie 
realizacji płatności. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą 
ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na portalu BIP; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  
z przepisów prawa dot. archiwizacji. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie celu b oraz c  
i umownym w zakresie celu a. Podanie danych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania 
danych jest brak możliwości zawarcia lub realizacji lub rozliczenia umowy. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 
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Załącznik nr 2 do Umowy  

 

Klauzula informacyjna na podstawie art. 14 RODO 

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej 
RODO) informujemy, iż: 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Metropolitalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3, 
adres email: biuro@pkm-swierklaniec.pl, strona internetowa: www.pkm-swierklaniec.pl. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres 
email: j.muniak@pkm-swierklaniec.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 
a. zawarcia umowy, 
b. realizacja i rozliczenie umowy, 
c. archiwizacja dokumentacji. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 
a. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionych interesów 

administratora jakim są zawarcie i realizacja umowy dotyczącej świadczenia usług 
kierowania autobusami komunikacji miejskiej należącymi do PKM Sp. z o.o. w 
Świerklańcu  (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia), 

b. obowiązek prawny administratora wynikający z art. 5 ustawy o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia). 

5) Przetwarzane są następujące Pani/Pana kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, nr 
telefonu, adres e-mail. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora 
danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 
podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom pocztowym lub kurierom 
w przypadku korespondencji papierowej, bankom w zakresie realizacji płatności. Ponadto 
w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na portalu BIP. 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  
z przepisów prawa dot. archiwizacji. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

10) Pani/Pana dane osobowe pozyskano od Pani/Pana pracodawcy. 
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Załącznik nr 3 do Umowy  

 

 

Wymagania wobec Wykonawcy 

 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego 

rozkładami jazdy. Kursy pojazdów mają być realizowane punktualnie, przy czym dopuszcza się 

dwuminutową odchyłkę opóźnienia kursowania pojazdów. Odchyłka dotyczy odjazdu pojazdu z 

przystanku. Zamawiający zakłada przy tym jednominutową tolerancję punktualności kursowania 

pojazdów w odniesieniu do opóźnienia, jak i przyspieszenia. 

2. Wyjątkami od opisanej sytuacji w ust. 1 są:  

a) nie dopuszcza się odchyłki opóźnienia odjazdu pojazdu z przystanku, z którego rozpoczynany 

jest kurs, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 3. Akceptowalna jest jednominutowa tolerancja 

opóźnienia lub przyspieszenia, 

b) na ostatnim przystanku linii poddawany ocenie punktualności jest przyjazd pojazdu na 

przystanek, a nie odjazd. 

3. W przypadkach wystąpienia udokumentowanych utrudnień w ruchu drogowym,  

(w szczególności: wypadki drogowe, zablokowanie drogi, awaryjne naprawy sieci infrastruktury 

komunalnej, wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych, tj. gęsta mgła ograniczająca 

widoczność, śnieżyce, gwałtowne ulewy, silne wiatry i inne zjawiska atmosferyczne mogące być 

przyczyną utrudnień w obsłudze linii komunikacyjnej) dopuszcza się większe niż ustalone w ust. 1 

odchyłki punktualności kursowania. Każdy zgłoszony i potwierdzony tego typu przypadek 

rozpatrywany będzie indywidualnie. 

4. Wykonawca zapewnia łączność ze wszystkimi pojazdami Wykonawcy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania telefonu dedykowanego wyłącznie do kontaktu 

z Zamawiającym, pod którym Zamawiający będzie mógł całodobowo przez siedem dni w tygodniu 

uzyskiwać aktualną informację o sytuacji na obsługiwanej linii. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru 

telefonu, o którym mowa w ust. 5 w czasie do jednej godziny licząc od zmiany numeru. Zmiana 

numeru telefonu nie wymaga aneksu do Umowy. 

7. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie (nie później niż w ciągu 15 minut od wystąpienia zdarzenia, 

z zastrzeżeniem lit. b) – kiedy to zawiadomienie ma nastąpić w ciągu 10 min) poinformować 

dyspozytornię Zamawiającego o:  

a) wszelkich zdarzeniach wywołujących opóźnienie lub potencjalnie mogących wywołać 

opóźnienie pojazdu przekraczające 15 minut, 

b) braku realizacji kursu lub jego części na linii,  

c) awarii układu ogrzewania lub klimatyzacji przestrzeni pasażerskiej pojazdu,  

d) wszystkich kolizjach i wypadkach, a także innych zdarzeniach dotyczących pojazdów 

Wykonawcy poza pracą na linii, 

e) zamknięciu dla ruchu odcinka trasy komunikacyjnej, 
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f) uszkodzeniu infrastruktury przystankowej zagrażającej bezpieczeństwu pasażerów i/lub 

uniemożliwiającej poprawne korzystanie z przystanków. 

8. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o wynikach kontroli ITD oraz Policji po 

ich otrzymaniu w terminie do następnego dnia roboczego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego przekazywania meldunków o sytuacji na linii 

komunikacyjnej, realizacji usług, stanowiących przedmiot niniejszej Umowy. Zwłaszcza 

powiadamiania o wszelkich zakłóceniach i utrudnieniach w należytym świadczeniu usług 

przewozowych.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji każdej zmiany rozkładu jazdy, zgodnie z pisemnym 

poleceniem przekazanym przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania okresowych sprawozdań z realizacji usług 

przewozowych w terminie do trzech dni roboczych (z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz 

sobót) po 10-tym, 20-tym oraz ostatnim dniu miesiąca, według Załącznika nr 8 „Raport 

przewozów niezrealizowanych” do Umowy oraz po zakończonej dekadzie według Załącznika nr 9 

„Raport wozogodzin” do Umowy, a także jest zobowiązany do raportowania o niesprawności 

elektronicznych urządzeń mobilnych zgodnie z instrukcją obsługi błędów infrastruktury 

w pojazdach. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania zasad organizacji ruchu na przystankach 

oraz dworcach, zgodnie z pisemnym poleceniem Zamawiającego. 

13. Wykonawca powinien respektować wszystkie Zarządzenia i Uchwały Zamawiającego  

oraz polecenia służb dyspozytorskich i nadzoru ruchu Zamawiającego, regulujące doraźne kwestie 

związane między innymi z funkcjonowaniem komunikacji. 

14. Wykonawca zapewnia, że kierowca pojazdu będzie: 

a) współpracował z osobą wykonującą pomiary napełnień oraz udzielał wszelkich wyjaśnień, w 

szczególności w przypadku awarii pojazdu lub zmiany trasy, 

b) w razie zaistnienia potrzeby, potwierdzał wykonywanie pomiaru napełnień poprzez dokonanie 

wpisu na formularzu pomiarowym osoby wykonującej pomiary oraz w karcie drogowej 

pojazdu. 

15. Zamawiający będzie prowadził kontrolę sposobu wykonywania postanowień Umowy 

na następujących zasadach: 

a) kontrole będą prowadzone przez upoważnionych pracowników Zamawiającego na liniach 

komunikacyjnych, w pojazdach oraz w terenie. W przypadku przeprowadzania kontroli w 

pojeździe, fakt kontroli pracownik Zamawiającego potwierdzi stosownym wpisem w karcie 

drogowej pojazdu, 

b) Zamawiający może prowadzić kontrolę wykonania i punktualności kursów przy użyciu kamer, 

innego sprzętu elektronicznego, modułów dyspozytorskich, dynamicznej informacji 

pasażerskiej i innych systemów informatycznych, 

c) wszystkie materiały zebrane w toku kontroli, o których mowa w lit. a) i b), będą traktowane 

jako dowód, 
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d) Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do zebranych dowodów, o których mowa w lit. c),  

e) w razie stwierdzenia, że zachodzą podstawy do naliczenia kary, Zamawiający  sporządza raport 

pokontrolny i przekazuje Wykonawcy najpóźniej w terminie siedmiu dni od daty zaistnienia 

zdarzenia lub uzyskania informacji o istniejących podstawach do naliczenia kary umownej. Za 

przekazanie uważa się również przesłanie raportu pocztą elektroniczną lub pocztą na adres 

Wykonawcy, 

f) Wykonawca może wnieść uwagi do raportu pokontrolnego w terminie siedmiu dni od jego 

otrzymania, jednak Zamawiającemu przysługuje prawo nieuwzględnienia uwag jeśli będą 

niezasadne. O rozpatrzeniu uwag Zamawiający powiadamia Wykonawcę w terminie do 

dwudziestu jeden dni od ich otrzymania, 

g) kary umowne, o których mowa w Załączniku nr 7 „Zasady naliczania kar umownych” do 

Umowy, mogą być również naliczone na podstawie informacji uzyskanych od pasażera, 

h) pozostałe zasady prowadzenia kontroli Strony mogą uzgodnić pisemnie. 

16. W zakresie kontroli biletowej kierujący pojazdem zobowiązani są do wykonywania poleceń 

kontrolerów biletowych Zamawiającego, a w szczególności do: 

a) zablokowania urządzeń do kasowania biletów w czasie prowadzenia kontroli biletowej – 

niezwłocznie po okazaniu kierującemu pojazdem legitymacji służbowej przez osobę 

dokonującą kontroli, 

b) udostępnienia kontrolującemu karty drogowej pojazdu lub innego równoważnego 

dokumentu, w celu dokonania odpowiedniego wpisu, 

c) zmiany trasy pojazdu, polegającej na skierowaniu pojazdu do najbliższego komisariatu policji 

lub zatrzymania na przystanku w celu ustalenia tożsamości pasażera, w przypadku wydania 

odpowiedniego polecenia przez kontrolującego bilety. 

17. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie lub e-mailowo do udzielania Zamawiającemu w terminie 

dziesięciu dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania wniosku od Zamawiającego: wyjaśnień 

dotyczących skarg pasażerów, informacji dotyczących realizowanych usług, odpowiedzi na 

zapytania Zamawiającego (dotyczących wykonywanej pracy eksploatacyjnej). 

18. Wszelkie obowiązki określone niniejszym załącznikiem Wykonawca realizuje na własny koszt i 

ryzyko. 
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Załącznik nr 4 do Umowy  

 

 

Wymagania wobec Pracowników Wykonawcy 

 

 

1. Kierujący pojazdami (zwani dalej jako „Pracownicy”) są zobowiązani do znajomości układu 

komunikacyjnego i topografii na obszarze, na którym realizowana jest Usługa, co najmniej  

w następującym zakresie: 

a) tras wszystkich linii obsługiwanych przez kierującego pojazdem wraz z przystankami  

i możliwościami przesiadek, 

b) tras alternatywnych dla ww. linii, którymi mogą się odbywać objazdy, 

c) określenia położenia pojazdu w celu wezwania pomocy, 

d) lokalizacji szpitali, jednostek policji i straży miejskiej/gminnej znajdujących się przy trasie linii 

(na wypadek konieczności skorzystania z pomocy tych jednostek). 

2. Pracownicy wskazani w ust. 1 są zobowiązani do bieżącej aktualizacji swojej wiedzy w zakresie 

układu komunikacyjnego i topografii. Wykonawca powinien informować ich o zmianach tras 

obsługiwanych linii w zwyczajowo przyjęty sposób (np. tablica ogłoszeń, e-mail itp.). 

3. Kierujący pojazdem jest zobowiązany znać i przestrzegać przepisy porządkowe  

i taryfowe ZTM. Ponadto kierujący pojazdem zobowiązany jest odpowiadać na pytania pasażerów 

w zakresie przepisów porządkowych i taryfowych oraz reagować w przypadku nieprzestrzegania 

tych przepisów w sposób właściwy do okoliczności. 

4. Po objęciu zmiany kierujący pojazdem musi zalogować się do systemów elektronicznych 

w pojeździe. 

5. Z wyjątkiem okresu odbywania przerwy w pojeździe, wynikającej z przepisów dotyczących czasu 

pracy, niezwłocznie po dokonaniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy pojazdu, 

kierujący pojazdem powinien umożliwić wejście do pojazdu pasażerom oczekującym na przystanku 

początkowym. W przypadku dworców, na których pojazd oczekuje na placu postojowym, zakazane 

jest wpuszczanie pasażerów do pojazdu. Jest to możliwe wyłącznie po przyjeździe pojazdu na 

przystanek. Dokładna godzina odbywania przerwy kierowcy w pojeździe w danym dniu wynikającej 

z przepisów Ustawy o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412) musi być wskazana w 

karcie drogowej posiadanej przez kierującego pojazdem. 

6. Podczas postoju wynikającego z rozkładu jazdy, za wyjątkiem przerwy ustawowej opisanej w ust. 6, 

Zamawiający ma prawo dokonywać czynności związanych z kontrolą jakości usług przewozowych. 

Kierujący pojazdem w przypadku odbywania takiej przerwy musi o tym fakcie poinformować osobę 

zamierzającą przeprowadzić kontrolę i okazać jej kartę drogową zawierającą stosowny wpis o 

godzinie odbywania tej przerwy. 

7. Przed rozpoczęciem realizacji kursu kierujący pojazdem powinien wykonać następujące czynności: 

a) sprawdzić działanie kasowników, 

b) sprawdzić działanie wyświetlaczy i treść informacji, 

c) sprawdzić czystość pojazdu, 

d) sprawdzić, czy pasażerowie nie pozostawili w pojeździe swojego mienia, a w przypadku jeżeli 

zagraża ono bezpieczeństwu lub komfortowi pasażerów, podjąć odpowiednie działania mające 

na celu jego usunięcie, 

e) w przypadku pojazdów wyposażonych w klimatyzację sprawdzić zabezpieczenia przed 
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otwarciem okna przez pasażera, ewentualnie otworzyć lub zamknąć okna w zależności od 

planowanego użycia klimatyzacji w najbliższym kursie, 

f) w okresie zimowym oczyścić zewnętrzne przyciski otwierania drzwi oraz sygnalizacji potrzeby 

otwierania rampy najazdowej dla pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak 

również okien w obszarze wyświetlaczy lub tablic liniowych. 

8. Kierujący pojazdem może odstąpić od wykonania czynności opisanych w ust. 7, jeżeli postój 

na przystanku końcowym stanowi wyznaczoną w rozkładzie przerwę, zgodną z przepisami w pracy 

lub jeśli rozkładowy czas postoju na przystanku jest krótszy niż pięć minut. 

9. Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio przeszkolić kierujących pojazdami w zakresie zasad 

bezpieczeństwa i higieny, w tym zasad przeprowadzania ewakuacji z pojazdu w razie wystąpienia 

zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów. 

10. Wykonawca zobowiązany jest od dnia 01.01.2023r. do zapewnienia jednolitego uzgodnionego z 

ZTM, ubioru kierującego pojazdami, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

a) Kierujący pojazdami powinni być ubrani w jednolity strój firmowy, tj.: 

- w przypadku mężczyzn strój składający się z: 

 Obuwia w kolorze czarnym lub granatowym, zapewniającego bezpieczne prowadzenie 

pojazdu, 

 Długich spodni w kolorze jednolitym granatowym bądź czarnym, 

 Koszuli z długim bądź krótkim rękawem w kolorze jednolitym błękitnym (jasnoniebieskim) 

lub białym, 

 Krawata w kolorze jednolitym granatowym lub czarnym, 

 Okrycia wierzchniego w postaci swetra lub bezrękawnika w kolorze jednolitym granatowym 

bądź czarnym, dopasowanym do koloru spodni, 

 W okresie jesienno-zimowym podczas pracy poza pojazdem, kurtki w kolorze 

dopasowanym do całości umundurowania. Dopuszcza się również stosowanie czapki i 

rękawiczek, zgodnie z warunkami atmosferycznymi. 

- w przypadku kobiet strój składający się z: 

 Obuwia w kolorze czarnym lub granatowym, zapewniającego bezpieczne prowadzenie 

pojazdu, 

 Długich spodni lub spódnicy (o długości do kolan) w kolorze jednolitym granatowym bądź 

czarnym, 

 Koszuli lub bluzki koszulowej z długim bądź krótkim rękawem w kolorze jednolitym 

błękitnym (jasnoniebieskim) lub białym, 

 Okrycia wierzchniego w postaci swetra lub bezrękawnika w kolorze jednolitym granatowym 

bądź czarnym, dopasowanym do koloru spodni lub spódnicy, 

 Krawata damskiego lub apaszki w kolorze jednolitym granatowym lub czarnym, 

 W okresie jesienno-zimowym podczas pracy poza pojazdem, kurtki w kolorze 

dopasowanym do całości umundurowania. Dopuszcza się również stosowanie czapki i 

rękawiczek, zgodnie z warunkami atmosferycznymi. 

b) W okresie wiosenno-letnim, tj. od 1 maja do 30 września: 

- zwalnia się z obowiązku noszenia krawata, 

- w miejsce koszul dopuszcza się stosowanie koszulek polo z krótkim rękawem w kolorze 

jednolitym błękitnym lub białym, 

- dopuszcza się możliwość rozpięcia koszuli pod szyją o 1 guzik,  

c) W okresie od 1 października do 30 kwietnia w miejsce swetrów lub bezrękawników dopuszcza 
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się stosowanie bluzy polarowej lub softshelli w kolorze jednolitym granatowym bądź czarnym, 

dopasowanym do koloru spodni lub spódnicy. 

d) W czasie pracy poza pojazdem, wierzchnie elementy ubioru muszą być oznakowane elementami 

odblaskowymi. Mogą być one naszyte na stałe (np. na kurtki), a w przypadku swetrów, 

bezrękawników, bluz mogą to być elementy nakładane tymczasowo (np. kamizelki, opaski itp.), 

e) Ubiór musi być kompletny, schludny i estetyczny, 

f) Obowiązuje całkowity zakaz pracy w: obuwiu sportowym (typ halowy), klapkach, koszulkach bez 

rękawów oraz spodniach, spodenkach i bluzach sportowych. Ponadto zabrania się pracy w stroju 

prezentującym jakiekolwiek oznaczenia lub symbole inne niż logo Wykonawcy, 

g) Wykonawca według własnego uznania może zapewnić widoczne logo firmy: 

- w przypadku koszul, koszulek polo oraz okryć wierzchnich o szerokości od 40 do 60mm na 

podstawie i wysokości proporcjonalnej, zależnej od formatu logo, naniesione na lewej piersi, 

- w przypadku spodni lub spódnic dopuszcza się dodatkowo logo w postaci wszywek nie 

większych niż 8x25mm. 
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Załącznik nr 5 do Umowy  

 

 

Zasady obsługi pasażerów i przystanków 

 

 

1. Przestrzeganie postanowień aktów prawnych: 
a) kierujący pojazdem jest zobowiązany do przestrzegania postanowień obowiązującego prawa, 
b) kierujący pojazdem jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu przewozu 

osób i bagażu w komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM. 

2. Możliwość zmiany trasy przejazdu i obsługiwanych przystanków: 

a) zabroniona jest samowolna zmiana przez Wykonawcę trasy przejazdu pojazdu wynikającej 

z określonych w rozkładzie jazdy odległości międzyprzystankowych oraz zmiana powodująca 

pominięcie przystanków określonych w rozkładzie jazdy, 

b) w przypadku powstania zakłóceń w ruchu na sieci drogowo-ulicznej, mogących skutkować 

wydłużeniem czasu przejazdu w stosunku do rozkładu jazdy, kierujący pojazdem musi zgłosić 

ten fakt dyspozytorowi. Z kolei ten zobowiązany jest poinformować ZTM o tym zdarzeniu na 

jeden z numerów telefonów: 603 790 281 lub 512 200 103. Wówczas ZTM może wydać 

polecenie Wykonawcy o zmianie trasy przejazdu i wskazać jej przebieg. Dodatkowo ZTM 

zastrzega sobie prawo wydania polecenia o zmianie trasy przejazdu niezależnie od informacji 

przekazanych prze Wykonawcę, który zobowiązany jest to polecenie zrealizować, 

c) w przypadkach nadzwyczajnych, takich jak np. zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia, 

popełnienie przestępstwa, rażące naruszenie przepisów porządkowych lub inne poważne 

zakłócenia porządku publicznego, prowadzący pojazd jest uprawniony do zmiany trasy 

przejazdu w celu skorzystania z pomocy odpowiednich służb – w szczególności policji, Straży 

Miejskiej, jednostki ratowniczo-gaśniczej i placówki służby zdrowia. 

3. Zatrzymanie pojazdu i obsługa pasażerów na przystankach: 

a) kierujący pojazdem zobowiązany jest do obsługi wszystkich przystanków określonych 

w rozkładzie jazdy danej linii, 

b) w przypadku przystanków „na żądanie”, kierujący pojazdem jest zobowiązany zatrzymać 

pojazd, jeżeli na przystanku znajduje się osoba lub jeśli pasażer, znajdujący się w pojeździe, 

zasygnalizuje potrzebę zatrzymania przez użycie przycisku „STOP” albo zgłosi potrzebę 

zatrzymania kierującemu pojazdem,  

c) dojeżdżając do przystanku „na żądanie” kierujący pojazdem powinien zwrócić szczególną 

uwagę na sygnalizację potrzeby zatrzymania i być przygotowany do zatrzymania pojazdu, 

d) zatrzymanie pojazdu na przystanku powinno nastąpić:  

 jak najbliżej krawędzi przystanku, ale nie dalej niż 30 cm (odległość ta dotyczy 

przynajmniej jednych drzwi), 

 w przypadku przystanków wyposażonych w krawężniki prowadzące: bezpośrednio przy 

krawędzi peronu przystankowego, 

 w sposób umożliwiający bezpieczną obsługę przystanku, tj. wymianę pasażerską 

(wsiadanie i wysiadanie pasażerów), tak, aby wszystkie drzwi pojazdu znajdowały się na 

długości krawędzi przystanku, jeżeli warunki techniczne przystanku na to pozwalają. 

e) kierujący pojazdem zobowiązany jest zapewnić wymianę pasażerów po dojeździe do czoła 

przystanku lub na wysokości miejsca przeznaczonego do obsługi osób 
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z niepełnosprawnościami, o ile takie zostało wyznaczone, 

f) jeżeli długość krawędzi stanowiska przystankowego umożliwia jednoczesną obsługę więcej 

niż jednego pojazdu, to w sytuacji występowania więcej niż jednego pojazdu na tym 

stanowisku przystankowym, kierujący pojazdem jest zobowiązany, po ewentualnym 

umożliwieniu opuszczenia pasażerom pojazdu, do obsłużenia przystanku w sposób określony 

w lit. e), 

g) po zatrzymaniu na przystanku kierujący pojazdem jest zobowiązany do aktywacji układu 

otwierania drzwi przez pasażerów lub otwarcia drzwi w pojeździe, 

h) odjazd z przystanku może nastąpić dopiero po upewnieniu się, że żaden z pasażerów nie 

wsiada lub wysiada do/z pojazdu oraz wszystkie drzwi zostały bezpiecznie zamknięte. 

4. Zatrzymanie pojazdu i obsługa pasażerów poza przystankiem: 

a) zabronione jest zatrzymanie pojazdu poza przystankami wyznaczonymi na trasie przejazdu 

oraz umożliwienie wysiadania/wsiadania z/do pojazdu, z wyjątkiem przypadków 

przewidzianych prawem (zatrzymanie awaryjne), 

b) w przypadku wystąpienia sytuacji, w której kierujący pojazdem nie jest w stanie kontynuować 

jazdy, np. z powodu nagłego pogorszenia jego stanu zdrowia, wówczas powinien 

niezwłocznie i bezpiecznie zatrzymać pojazd oraz wezwać pomoc lub poprosić o pomoc 

pasażerów, 

c) każdy przypadek awaryjnego zatrzymania pojazdu poza przystankiem, o którym mowa w lit. 

a), powinien zostać niezwłocznie zgłoszony do Zamawiającego, 

d) pojazd zatrzymany awaryjnie należy odpowiednio oznakować poprzez wyświetlenie napisu 

„AWARIA” na wyświetlaczach oraz poprzez włączenie świateł awaryjnych. Zjazd awaryjny 

powinien odbywać się z napisem „Przejazd techniczny”. Nie dopuszcza się zjazdów 

awaryjnych z napisem „AWARIA”, 

e) kierujący pojazdem, który zauważył na swojej trasie awaryjnie zatrzymany pojazd 

obsługujący linię na zlecenie ZTM, powinien zatrzymać pojazd w bezpiecznym i zgodnym z 

przepisami miejscu. Ponadto umożliwić wejście pasażerów z zatrzymanego pojazdu, po 

upewnieniu się, że nie zagraża im niebezpieczeństwo podczas wsiadania do pojazdu oraz czy 

umożliwia to liczba pasażerów znajdujących się w pojeździe, 

f) w przypadku znalezienia w pojeździe mienia pasażerów, kierujący pojazdem jest 

zobowiązany do jego przekazania Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia się pasażera do 

kierowcy po znalezione mienie, kierujący pojazdem jest uprawniony do wydania mienia, jeśli 

osoba zgłaszająca się opisze je dokładnie. Wydanie mienia należy potwierdzić wpisem do 

karty drogowej z oznaczeniem miejsca i godziny jego wydania. W przypadku zgłoszenia się 

pasażera do siedziby Wykonawcy po znalezione mienie, wyznaczony przez Wykonawcę 

pracownik jest uprawniony do wydania mienia, jeśli osoba zgłaszająca opisze je dokładnie. W 

tym przypadku wydanie mienia należy odpowiednio udokumentować. 

5. Stosowanie systemu otwierania drzwi przez pasażerów (w przypadku pojazdów wyposażonych 

w system otwierania drzwi przez pasażerów): 

a) w przypadku pojazdów wyposażonych w system otwierania drzwi przez pasażerów, 

obowiązkiem kierującego pojazdem jest stosowanie tego systemu, 

b) w przypadku, gdy na przystanku lub w pojeździe znajduje się duża liczba pasażerów, kierujący 

pojazdem zwolniony jest z obowiązku określonego w lit. a), 

c) kierujący pojazdem powinien otworzyć drzwi bez używania systemu otwierania drzwi przez 

pasażerów w przypadku wsiadania lub wysiadania pasażera z niepełnosprawnością lub  
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o ograniczonych możliwościach poruszania się. 

6. Zasady wymagane podczas prowadzenia pojazdu: 

a) podczas jazdy kierującemu pojazdem zabrania się:  

 spożywania alkoholu, 

 spożywania posiłków,  

 korzystania z telefonu poza sytuacjami związanymi z wykonywaniem czynności służbowych, 

 korzystania z urządzeń audio z wykorzystaniem słuchawek, 

 korzystania z urządzeń audio w sposób zakłócający komfort podróżowania pasażerom (np. 

zbyt głośno), 

b) w czasie jazdy zabronione jest przewożenie osób postronnych w kabinie kierującego 

pojazdem, w tym pracowników Wykonawcy, z wyłączeniem osób, które nadzorują pracę 

kierującego pojazdem w okresie zdobywania przez niego określonych uprawnień i które 

posiadają widoczne oznakowanie w postaci kamizelki odblaskowej z napisem „Instruktor”. W 

takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania 

Zamawiającego o wystąpieniu tej sytuacji, 

c) w czasie jazdy zabronione jest prowadzenie rozmów kierującego pojazdem z pasażerami, 

d) zabrania się palenia w pojeździe tytoniu lub innych substancji oraz e-papierosów. 

7. Kultura kierujących pojazdami i komunikacja z pasażerami: 

a) kierujący pojazdem nie może używać wulgaryzmów, obraźliwych sformułowań oraz 

zobowiązany jest odnosić się do pasażerów w sposób grzeczny i kulturalny, 

b) kierujący pojazdem jest zobowiązany do udzielania informacji dotyczących realizowanego 

zadania przewozowego (m.in. godziny odjazdu z przystanku, trasy przejazdu, wykazu 

przystanków na trasie) tylko podczas zatrzymania i postoju pojazdu na przystanku, 

c) w przypadku zmian dotyczących realizacji zadania przewozowego będących skutkiem 

poleceń Zamawiającego oraz sytuacji opisanych w ust. 4, kierujący pojazdem jest 

zobowiązany do poinformowania o nich pasażerów w sposób zwięzły i rzeczowy, 

d) kierujący pojazdem jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu identyfikatora z 

numerem służbowym, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego. 

 

WZÓR IDENTYFIKATORA: 
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8. Obsługa pasażerów z niepełnosprawnościami i o ograniczonych możliwościach poruszania się: 

a) prowadzący udziela pomocy osobom z niepełnosprawnościami i o ograniczonej możliwości 

poruszania się w zakresie ich potrzeb i z zachowaniem obowiązujących przepisów, 

b) pomoc osobie z niepełnosprawnościami i o ograniczonych możliwościach poruszania się 

powinna być realizowana w sposób życzliwy, cierpliwy oraz z zachowaniem staranności 

i szacunku dla pasażera, 

c) po zatrzymaniu pojazdu na przystanku: 

 jeśli pasażer sygnalizuje potrzebę otwarcia rampy lub jeżeli do pojazdu wsiada osoba 

poruszająca się na wózku inwalidzkim, należy otworzyć rampę i w razie potrzeby pomóc 

pasażerowi w wejściu do pojazdu, 

 jeśli ułatwi to wsiadanie osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się, to należy 

skorzystać z funkcji przyklęku, 

 jeśli pasażer oczekuje pomocy, to kierujący pojazdem powinien mu pomóc, 

d) podczas opuszczania przez pasażera pojazdu na przystanku należy zastosować analogiczne 

zasady, jak opisane w lit. c). 

  

Nazwa przedsiębiorcy

IDENTYFIKATOR  KIEROWCY

( W Z Ó R )

Wielkość czcionki z numerem kierowcy                                                                             

- co najmniej 28 punktów drukarskich.

Czcionka: "Arial" lub podobna pogrubiona

                K I E R O W C A 
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Załącznik nr 6 do Umowy  

 

 

Zasady sprzedaży biletów przez Wykonawcę i kontroli jej przestrzegania 

 

 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie ciągłej sprzedaży przez kierującego pojazdem biletów 

papierowych. 

2. Kierujący pojazdem prowadzi sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach. 

3. Zabrania się prowadzenia sprzedaży biletów innych niż bilety papierowe przeznaczone do sprzedaży 

przez kierującego pojazdem i innych niż zakupione u Zamawiającego. 

4. Kierujący pojazdem zobowiązany jest sprzedawać bilety w cenach zgodnych z aktualnie 

obowiązującą Taryfą przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej organizowanej przez ZTM 

(dalej „Taryfa”). 

5. Zamawiający wprowadza do stosowania zasadę sprzedaży biletów przez kierowców wyłącznie za 

odliczoną gotówkę. Wykonawcy zabrania się bez zgody Zamawiającego umieszczania informacji 

opisujących zasady sprzedaży biletów przez kierowców. Przedmiotowe informacje, zamieszczane w 

pojazdach, muszą być zgodne ze wzorem opracowanym przez ZTM. 

6. Zabrania się podczas sprzedaży łączenia nominałów biletów w jeden nominał/bilet, np. dwa bilety 

ulgowe jako jeden bilet normalny, który jest sprzedawany pasażerowi. Wyjątek stanowi sytuacja, w 

której w trakcie realizacji zadań przewozowych w danym dniu kierowcy pozostaną w sprzedaży 

jedynie bilety ulgowe. 

7. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę z 14-dniowym wyprzedzeniem o zmianie 

cen biletów lub wzorów biletów sprzedawanych w ramach niniejszej Umowy. 

8. Pracownicy Zamawiającego (kontrolerzy biletów, kontrolerzy ruchu) uprawnieni są do kontroli 

przestrzegania zasad sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem. W przypadku stwierdzenia 

braku biletów w sprzedaży, odmowy sprzedaży lub łączenia nominałów biletów, kontrolujący 

odnotowują ten fakt w karcie drogowej pojazdu i sporządzają z tego zdarzenia raport. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia sprzedaży biletów przez kierującego 

pojazdem lub całkowitej z niej rezygnacji. 
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Załącznik nr 7 do Umowy  

 

 

Zasady naliczania kar umownych 

 

 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy przez Wykonawcę, 

Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych (dalej „kara”).  

2. Kary będą naliczane w odniesieniu do wartości Umowy (dalej „wartość”) lub według stawek, 

będących wielokrotnością stawki bazowej 4 zł będącej równowartością ceny biletu papierowego 

jednorazowego/krótkookresowego, normalnego o najniższym nominale, zgodnie z Taryfą 

obowiązującą w dniu podpisania umowy, stanowiącą podstawę do stosowania kary (dalej 

„krotność”). 

3. Kary te wynoszą: 

a) 200-krotność: 

 za każdy dzień braku ubezpieczenia, o którym mowa w § 1 ust. 15, 16 Umowy, 

 za uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli jakości świadczenia usług, za każdy 

stwierdzony przypadek,  

b) 10% niezrealizowanej wartości umowy w przypadku odstąpienia od umowy lub jej 

rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Stawki te wynoszą odpowiednio w odniesieniu do Załącznika nr 3 Wymagania wobec Wykonawcy 

do Umowy: 

a) 30-krotność: 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 1 – opóźnienie odjazdu z przystanku 

przekraczające 2 minuty i nie większe niż 15 minut, za każdy kurs w którym wystąpiła 

nieprawidłowość, z zastrzeżeniem ust. 2,  

b) 50-krotność: 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 1 – opóźnienie odjazdu  

z przystanku przekraczające 15 minut, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 1 – przyśpieszenie odjazdu  

z przystanku przekraczające 1 minutę i nie większe niż 5 minut, za każdy, kurs w którym 

wystąpiła nieprawidłowość, niezależnie od miejsca (przystanku) jej stwierdzenia,  

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 5 i ust. 6, za każdy stwierdzony 

przypadek, 

c) 70-krotność: 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 7 i ust. 9 (brak kontaktu telefonicznego 

z Zamawiającym) w zakresie opisanym w ust. 7 oraz nieprzekazanie meldunku, o którym 

mowa w ust. 9 w sposób określony w tym ust., za każdy stwierdzony przypadek,  

 za niezastosowanie się do zapisów określonych w ust. 11 za każdy dzień zwłoki w 

przekazaniu informacji opisanych w tym ustępie,  

 za niestosowanie się kierującego pojazdem do zapisów określonych  

w ust. 12, za każdy stwierdzony przypadek, 

 za niestosowanie się kierującego pojazdem do zapisów określonych  

w ust. 14, za każdy stwierdzony przypadek, 

d) 100-krotność: 
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 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 4, za każdy stwierdzony przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 1 – przyśpieszenie odjazdu z przystanku 

przekraczające 5 minut, za każdy kurs w którym wystąpiła nieprawidłowość, niezależnie od 

miejsca (przystanku) jej stwierdzenia, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 8, za każdy dzień zwłoki w uzyskaniu 

takiej informacji, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 10, za każdy stwierdzony przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 13, za każdy stwierdzony przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 16, za każdy stwierdzony przypadek, 

 nieudostępnienie kontrolującemu karty drogowej za każdy stwierdzony przypadek, 

e) 500-krotność: 

 za każdą rozbieżność pomiędzy danymi ujętymi w dokumentacji, o której mowa w ust. 11 i 

stanem faktycznym, za każdy stwierdzony przypadek,  

 brak karty drogowej lub niewypełniona karta drogowa, za każdy stwierdzony przypadek, 

5. Stawki te wynoszą odpowiednio w odniesieniu do Załącznika nr 4 Wymagania wobec pracowników 

Wykonawcy do Umowy: 

a) 30-krotność: 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 3 za każdy stwierdzony przypadek 

udzielenia niewłaściwej informacji lub jej nieudzielenia w odniesieniu do każdego punktu 

zapisów taryfy lub przepisów porządkowych ZTM, 

b) 50-krotność: 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 1 lit. od a do d, ust. 2, 7, 9 za każdy 

stwierdzony przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 4, za każdy stwierdzony przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 10, za uchybienie co najmniej jednego 

wymagania w odniesieniu do jednego kierującego pojazdem za każdy dzień, w którym 

niezgodność wystąpiła, 

c) 70-krotność: 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 5, za każdy stwierdzony przypadek, 

d) 100-krotność: 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 6, uniemożliwienie Zamawiającemu 

czynności związanych z kontrolą, za każdy stwierdzony przypadek. 

6. Stawki te wynoszą odpowiednio w odniesieniu do Załącznika nr 5 Zasady obsługi pasażerów i 

przystanków do Umowy: 

a) 30-krotność: 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 3 lit. d), za każdy stwierdzony przypadek 

przez służby Zamawiającego,  

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 3, lit. g), za każdy stwierdzony 

przypadek, 

b) 50-krotność: 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 7 lit. b), c), za każdy stwierdzony 

przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 7 lit. d), za każdy stwierdzony 

przypadek, 
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c) 70-krotność: 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 3 lit. e), f), za każdy stwierdzony 

przypadek,  

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 4 lit. a), c), za każdy stwierdzony 

przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 4 lit. d), e), f) za każdy stwierdzony 

przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 5 lit. a), za każdy stwierdzony 

przypadek, 

d) 100-krotność: 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 1 lit. a), za każdy stwierdzony 

przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 2 lit. a), b) za każdy stwierdzony 

przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 3 lit. a), b), za każdy stwierdzony 

przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 7 lit. a), 8, lit. a), b) i c), za każdy 

stwierdzony przypadek, 

e) 200-krotność: 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 6 lit. a) za wyjątkiem tiret pierwszego i 

drugiego, za każdy stwierdzony przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 6 lit. d), za każdy stwierdzony 

przypadek,  

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 6 lit. b), c) za każdy stwierdzony 

przypadek, 

f) 1000-krotność: 

 za spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających podczas wykonywania swoich 

obowiązków związanych z realizacją zadań przewozowych, wykonywanie zadań 

przewozowych w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, za każdy stwierdzony 

przypadek.  

7. Stawki te wynoszą odpowiednio w odniesieniu do Załącznika nr 6 Zasady sprzedaży biletów przez 

Wykonawcę i kontroli jej przestrzegania do Umowy: 

a) 200-krotność: 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 1 – nieprowadzenie sprzedaży biletów, 

z zastrzeżeniem ust. 2, za każdy stwierdzony przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 2, za każdy stwierdzony przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 6, za każdy stwierdzony przypadek, 

 za brak biletów dostępnych do sprzedaży u kierującego pojazdem, 

 za odmowę sprzedaży biletów przez kierującego pojazdem, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 3, za każdy stwierdzony przypadek, 

 za niestosowanie się do zapisów określonych w ust. 4 i 5 , za każdy stwierdzony przypadek. 

8. Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za niewykonaną pracę eksploatacyjną i za 

spóźnienia, w przypadku: 

a) klęsk żywiołowych, powodzi, śnieżycy oraz innych gwałtownych zdarzeń atmosferycznych, 
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b) przeszkód drogowych i innych okoliczności zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy i 

udokumentowanych przez Wykonawcę. 

9. Karami umownymi, o których mowa w ust. 1, Zamawiający obciąży Wykonawcę za każdy miesiąc 

kalendarzowy do 15. dnia następnego miesiąca, wystawiając stosowną notę księgową  

i przesyłając ją Wykonawcy wraz ze specyfikacją kar. 

10. Należności z tytułu kar umownych Wykonawca będzie przelewał na rachunek bankowy 

Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wpływu noty księgowej. Za dzień uregulowania 

należności uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 11 

poniżej. 

11. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 10, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu odsetki ustawowe. 

12. Zamawiający może potrącić Wykonawcy należność za kary umowne wraz z należnymi odsetkami 

z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy za najbliższy okres rozliczeniowy. 
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Załącznik nr 8 do Umowy 

 
 

Raport przewozów niezrealizowanych 
 
 

Wykonawca: ..................................................... Za okres: ............................................ 
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Podpis ....................................... 
 
Uwagi: 
1. Raport dzienny należy przekazywać w okresach 10-cio dniowych (do 3-ch dni roboczych po 

skończonej dekadzie) do PKM Sp.  z o.o. w Świerklańcu. 
2. W przypadku 100% wykonania zadań informację należy przekazać zgodnie z zasadami 

określonymi w pkt.1. 
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    Załącznik  nr 9 do Umowy 

       

 Raport wozogodz. za okres ……………………………... 
       

       

       

 Wykonawca…………………………………….   

       

 

Nr linii Nr wozu 

Wozogodz. 

 

Planowane 

Niezrealizowane   

Zrealizowane  od godz. 
do 
godz. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

       

       

    Podpis ………………………………………. 

       

 Uwagi:      

 

1. Raport należy przekazywać w okresach 10-cio dniowych (do 3 dni 
roboczych po skończonej dekadzie) do PKM Świerklaniec 

 2. Brak raportu uważa się jako 100% wykonania zadań.  
 


