
UMOWA Nr……………… 

na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w zakresie 

przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy 

Wschowa 

 

zawarta w dniu ……2022 r. pomiędzy Gminą Wschowa, 67-400 Wschowa ul. 

Rynek 1, NIP 9251931551, reprezentowaną przez: 

 

………………………………………………………………………………………………………………….….., 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Wschowa – Barbary Wesołowskiej, 

zwaną dalej Organizatorem”, 

 

a 

 

 

zwaną dalej ,,Operatorem" 

 

 

§ 1 

1. Operator oświadcza, że prowadzi działalność w zakresie transportu 

drogowego, w ramach którego realizuje Usługi w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w rozumieniu ustawy o publicznym transporcie 

zbiorowym. 

2. Organizator na podstawie niniejszej umowy zleca, a Operator przyjmuje 

zlecenie świadczenia usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej na terenie gminy Wschowa na linii komunikacyjnej, 

zwanej w dalszej części umowy „Linią komunikacyjną”: Wschowa – Lgiń – 

Wschowa. Szczegółowy rozkład jazdy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Operatora usług przewozowych w 

zakresie gminnego transportu na terenie Gminy Wschowa w ramach linii 

komunikacyjnej Wschowa – Lgiń - Wschowa, oraz określenie warunków i 

zasad świadczenia tych usług. 

2. Przedmiot Umowy wykonywany będzie na zasadach określonych w Umowie i w 

załącznikach, stanowiących integralną część Umowy. 

 



 

§ 3 

Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Do obowiązków Organizatora należy w szczególności: 

1) uzgadnianie z Operatorem szczegółowego zakresu przewozów, 

wykonywanych na podstawie Umowy, 

2) wypłata na rzecz Operatora rekompensaty, z tytułu kosztów poniesionych w 

związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego, stanowiących przedmiot Umowy, na zasadach w niej 

określonych, 

3) współpraca z Operatorem, w zakresie uzgodnienia zasad korzystania z 

dworców, przystanków komunikacyjnych, z ich właścicielami lub 

zarządzającymi, w zakresie w jakim uzgodnienie tych zasad jest wymagane 

przepisami prawa, 

4) udzielanie Operatorowi niezbędnych informacji związanych z 

wykonywaniem Umowy, 

5) realizacja innych obowiązków wynikających z przyjętego w ramach 

organizowania i realizacji usług publicznego transportu zbiorowego podziału 

zadań. 

2. Organizator ma prawo w szczególności do: 

1) monitoringu i kontroli realizacji Umowy, w tym usług wykonywanych przez 

Operatora, 

2) żądania sprawozdań z realizacji wykonywanych przez Operatora usług 

stanowiących przedmiot Umowy, na zasadach określonych w Umowie, 

3) realizacji innych praw wynikających z przyjętego w ramach organizowania i 

realizacji usług publicznego transportu zbiorowego podziału zadań. 

 

§ 4 

1. Operator zobowiązuje się do: 

1) świadczenia usług przy zachowaniu: parametrów techniczno-użytkowych, 

jakościowych i ilościowych określających sposób świadczenia usług oraz 

obowiązujących norm i przepisów oraz do zapewnienia, że wykorzystywany 

przez Operatora sprzęt i pojazdy mają odpowiednie certyfikaty i spełniają 

wszelkie wymogi prawa w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska, 

2) posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia 

wykorzystywanych przez Operatora pojazdów zgodnie z wymogami 

wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, a także ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej Operatora w zakresie świadczonych usług, w 

szczególności w pełnym zakresie odpowiedzialności wobec pasażerów z 

tytuł niewykonania lub nienależytego wykonania usług oraz szkód 



osobowych i rzeczowych powstałych w związku z wykonywaniem usług (w 

tym także szkód komunikacyjnych), 

3) posiadania w okresie wykonywania niniejszej umowy wszelkich 

wymaganych prawem licencji, zezwoleń i zaświadczeń niezbędnych do 

prawidłowej realizacji usług określonych niniejszą umową, 

4) należytej dbałości o zewnętrzny i wewnętrzny wygląd autobusów oraz 

zapewnienia ich czystości i właściwego stanu technicznego, 

5) wymagania dotyczące taboru: W całym okresie obowiązywania Umowy 

Operator zobowiązany jest do zabezpieczenia sprawnych autobusów w 

ilości niezbędnej do wykonywania przedmiotu Umowy, oraz do 

zabezpieczenia zaplecza do ich obsługi technicznej, 

6) umieszczenia w widocznym miejscu w busach: 

a) wyciągu z obowiązującego cennika opłat 

b) wyciągu przepisów porządkowych oraz wyciągu opracowanego przez 

Operatora regulaminu przewozu osób, 

c) niezbędnych komunikatów dla pasażerów, 

7) zapewnienia punktualności kursowania pojazdów, 

8) zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi pasażerów, w tym w 

szczególności pod względem: 

a) bezpieczeństwa podróżnych i ich mienia, 

b) przestrzegania obowiązujących rozkładów jazdy, 

c) warunków podróży (ogrzewanie/chłodzenie, odpowiednie parametry i 

wyposażenie pojazdów), 

d) właściwego i czytelnego oznakowania pojazdów poprzez umieszczanie na 

pojazdach, widocznych z zewnątrz tablic informacyjnych przebiegu trasy 

z przodu pojazdu oraz oznaczenie przystanku docelowego, 

e) kultury obsługi podróżnych, 

f) udzielanie przez kierowcę pomocy osobom niepełnosprawnym oraz 

osobom o ograniczonej zdolności ruchowej przy wsiadaniu i wysiadaniu z 

pojazdu, 

g) posiadania kasy fiskalnej umożliwiającej sprzedaż biletów. 

9) zapewnienia pasażerom pełnej informacji poprzez umieszczenie na 

wszystkich przystankach komunikacyjnych aktualnych rozkładów jazdy, 

zawierających pełną informację o przebiegu trasy wraz z godzinami.  

10) dbania na bieżąco o należyty stan techniczny, estetyczny i czytelność 

rozkładów jazdy, a także uzupełniania na bieżąco, na własny koszt 

brakujących rozkładów jazdy i wymieniania nieczytelnych lub 

nieestetycznych, 

11) zapewnienia personelu do realizacji usług o kwalifikacjach 

określonych w obowiązujących przepisach prawa, 



12) niezwłocznego powiadamiania Organizatora o wszelkich zaistniałych 

lub przewidywanych przeszkodach w świadczeniu usług, w szczególności o 

wszelkich zdarzeniach drogowych z udziałem autobusów Operatora, 

13) zapewnienia w przypadku awarii pojazdu rezerwowego,  

14) składania Organizatorowi raz w miesiącu w terminie do 10 dnia 

następnego miesiąca sprawozdań z realizacji umowy, w tym informacji 

dotyczącej liczby pasażerów na danej linii komunikacyjnej, 

15) składania Organizatorowi razem z prawidłowo wystawioną fakturą 

miesięcznych zestawień pracy eksploatacyjnej oraz kosztów świadczenia 

usług przewozowych na obsługiwanych liniach zgodnie z wzorem 

określonym w załączniku nr 2 do niniejszej umowy; 

16) Operator zobowiązany jest do zapewnienia w całym okresie trwania 

Umowy sprawności technicznej eksploatowanych autobusów według 

wymogów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 

oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, w szczególności 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31grudnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia. 

 

§ 5 

1. Wpływy z biletów oraz inne opłaty za usługę świadczoną w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego stanowią przychód Operatora z 

zastrzeżeniem § 8 ust. 1. 

2. Wszelkie zmiany opłat, o których mowa w ust. 1 wymagają pisemnej zgody 

Organizatora. 

3. Operator zobowiązuje   się   do   zorganizowania   na   własny   koszt   druku   

biletów 

4. Operator zobowiązuje się do dystrybucji i zapewnienia ciągłej sprzedaży 

biletów uprawniających do przejazdu. 

5. Operator zobowiązuje się do ewidencjonowania przychodów z opłat, o których 

mowa w ust. 1, w sposób umożliwiający wyliczenie tych przychodów oraz 

przekazywania Organizatorowi informacji o wpływach z ww. opłat w terminie 

do 10 dnia następnego miesiąca. 

 

§ 6 

1. Organizator ma prawo do dokonywania oceny jakości świadczonej usługi, w 

szczególności poprzez kontrolę prawidłowego wyliczenia wysokości 

rekompensaty finansowej, punktualności ruchu pojazdów, ocenę stanu 

czystości pojazdów dopuszczonych do ruchu . 

2. Dla celów przeprowadzenia kontroli Operator zobowiązany jest do 

udostępnienia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Umowy, 



udzielania stosownych wyjaśnień, a także do dostarczenia żądanej 

dokumentacji do siedziby Organizatora, w wyznaczonym przez niego terminie, 

nie krótszym jednak niż 3 dni. 

3. Ocena, o której mowa w ust. 1 będzie prowadzona przez osobę wyznaczoną 

przez Organizatora w obecności osoby reprezentującej Operatora. W 

przypadku nieobecności osoby reprezentującej Operatora, pomimo 

doręczonego Operatorowi zawiadomienia o kontroli Organizator jest 

uprawniony do wykonania kontroli bez udziału osoby reprezentującej 

Operatora. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół. 

 

§ 7 

1. Operator ponosi wobec pasażerów i osób trzecich odpowiedzialność za szkody 

wiążące się ze świadczeniem usług. W szczególności Operator odpowiada za 

szkody: 

a) komunikacyjne, wynikające z uczestniczenia pojazdów Operatora w ruchu 

drogowym, 

b) inne szkody zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i innych aktów 

normatywnych. 

2. Wszelkie skargi i reklamacje pasażerów dotyczące Operatora przekazywane są 

do Operatora, który zobowiązany jest do: 

a) rozpatrzenia skarg lub reklamacji w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, 

b) przekazania Organizatorowi kopii takich skarg oraz informacji o sposobie 

ich załatwienia (kopii odpowiedzi na skargę lub reklamację). 

4. W przypadku wniesienia do Organizatora skargi dotyczącej niezadowolenia ze 

sposobu rozpatrzenia skargi lub reklamacji przez Operatora, Organizator 

rozpatruje tą skargę lub reklamacje na podstawie zebranych w sprawie 

dokumentów i zawiadamia Operatora oraz skarżącego o sposobie rozpatrzenia 

tej skargi w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

5. W przypadku uznania przez Organizatora skargi lub reklamacji w sprawie 

dotyczącej naliczenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych, o których mowa w 

ustawie Prawo przewozowe, Operator zobowiązany jest do odstąpienia od 

naliczenia tej opłaty. 

6. W przypadku, gdyby wobec Organizatora skierowane zostały jakiekolwiek 

roszczenia osób trzecich powstałe w związku z usługami wykonywanymi przez 

Operatora, Operator na żądanie Organizatora przejmie prowadzenie sprawy 

oraz ponosi on wszelką odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń i we własnym 

zakresie zaspokoi takie roszczenia, jeśli będą one zasadne. O przejęciu 

prowadzenia sprawy Operator niezwłocznie powiadomi osoby trzecie. 

7. W przypadku, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa albo orzeczenia 

sądu lub innego uprawnionego organu Organizator byłby zobowiązany do 

zaspokojenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem przez 



Operatora usług, Operator zobowiązuje się przekazać na żądanie Organizatora 

w terminie przez niego wskazanym kwotę równą wysokości zaspokojonych 

roszczeń. 

8. Organizator zobowiązuje się, że nie będzie bez zgody Operatora uznawał 

żadnych roszczeń osób trzecich kierowanych do Organizatora w związku z 

działaniami Operatora, co do których Organizatorowi przysługiwałoby 

roszczenie regresowe do Operatora. 

 

§ 8 

1. Całkowite wynagrodzenie brutto Operatora wynikające z umowy wynosi …….  

2. Zaplata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Operatora wskazany na 

fakturze.  

3. Wynagrodzenie należne Operatorowi za cały okres obowiązywania umowy 

będzie ustalane w rozliczeniu miesięcznym. 

4. Wynagrodzenie należne Operatorowi umniejszone będzie o zysk ze 

sprzedanych biletów (w cenie 3 zł dla wszystkich korzystających z przejazdu w 

jedną stronę) na podstawie załącznika nr 2 do niniejszej umowy.  

5. Podstawą dokonania płatności za dany miesiąc będzie prawidłowo wystawiona 

faktura z 14-dniowym terminem płatności liczonym od czasu jej wpływu do 

Urzędu wraz z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy doręczone w terminie 7 

dni po upływie miesiąca, którego dotyczy rozliczenie. 

 

§ 9 

Umowa zostanie zawarta na czas określony: od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 

2022 r. 

 

§ 10 

Organizator dopuszcza zmianę niniejszej umowy w następujących przypadkach: 

1) wprowadzenia przepisów lub zmian przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego mających istotny wpływ na wykonywanie niniejszej 

umowy, 

2) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu 

zawarcia umowy. 

§ 11 

1. W przypadku wystąpienia zagrożenia utraty płynności finansowej Operator jest 

zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym Organizatora w formie 

pisemnej. 

2. Organizator ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w każdym czasie bez 

zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku: 

1) utraty przez Operatora licencji, zezwoleń i zaświadczeń niezbędnych do 

prawidłowej realizacji usług określonych niniejszą umową, 



2) rażącego naruszenia przez Operatora postanowień niniejszej umowy, 

3) nie przekazania Organizatorowi informacji, o której mowa w ust. 1. 

3. Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. W takim wypadku Organizator może odstąpić od umowy w 

terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w formie pisemnej 

w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności powodujących odstąpienie. 

 

§ 12 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości faktycznie poniesionej szkody na ogólnych zasadach określonych 

przepisami Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 13 

1. Strony umowy deklarują wolę polubownego rozstrzygania spraw spornych, 

wynikających z bieżącej realizacji umowy, w drodze negocjacji. 

2. W razie braku możliwości zawarcia porozumienia, spory wynikłe z realizacji 

umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla 

siedziby Organizatora. 

 

§ 16 

Integralną część umowy stanowi: Oferta Operatora 

 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich 

nieważności. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

ORGANIZATOR                                      OPERATOR 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do umowy nr…………. 

 

ROZKŁAD JAZDY 

 

 

WSCHOWA D.A. - HETMANICE - LGIŃ 

        

  

        

    

TAM POWRÓT TAM POWRÓT 

PRZYSTANEK km 1-7# 1-7# 1-7# 1-7# 

        WSCHOWA D.A. 0 10:00 10:45 16:50 17:35 

WSCHOWA OBR. 

WARSZAWY 1 10:02 10:43 16:52 17:33 

WSCHOWA UL. 

WOLSZTYŃSKA 2 10:04 10:41 16:54 17:31 

NOWA WIEŚ 

K/WSCHOWY 1 4 10:07 10:38 16:57 17:28 

NOWA WIEŚ 

K/WSCHOWY  5 10:09 10:36 16:59 17:26 

HETMANICE 1 (skrzyż. 

BUCZYNA) 7 10:12 10:33 17:02 17:23 

HETMANICE   8 10:14 10:31 17:04 17:21 

LGIŃ WIEŚ 12 10:20 10:25 17:10 17:15 

        

        

        

1-7# 

kursuje od poniedziałku do niedzieli od Lipca 

do sierpnia 

  

 

 



 

 

 
Załącznik nr 2 do umowy nr…………. 

 

 

Zestawienie pracy eksploatacyjnej oraz kosztów świadczenia usług przewozowych w miesiącu ________________. 

 

L.p. 
Linia 

komunikacyjne 

Łączna 
liczba 

kursów 
(szt.) 

Długość 

linii (km) 

Wielkość 

pracy 

eksploata

cyjnej 

w okresie 

objętym 

wnioskie

m 

(w 

wozokilom

etrach) 

Koszt 
brutto 

świadcze
nia usługi 
przewozo

wej 
(w zł) 

Ilość sprzedanych 
biletów 

(szt.) 

Kwota brutto 
uzyskana ze 

sprzedaży wszystkich 
biletów(w zł) 

Kwota  

deficytu  

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1 

Linia 

komunikacyjna 

Wschowa-Lgiń-

Wschowa 

     

  

ŁĄCZNIE 
       

 


