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IR.272.2.13.2022        Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Zadanie 

„Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności 

publicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego” 

 

II. Przedmiot zamówienia 

Zamówienie obejmuje świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kłobuckiego. 

 

III. Wykaz linii komunikacyjnych 

 

Część 1 

Linia komunikacyjna: Przystajń – Kuźnica Stara – Pacanów – Cyganka – Panki – Praszczyki – Kawki – 

Truskolasy – Hutka - Kłobuck.  

Lp. Linia komunikacyjna Liczba kursów* Długość linii 
komunikacyjnej 

1. Przystajń – Kłobuck  4 23,9 km 

*Liczba kursów: 4 (1 kurs rano w kierunku szkoły, dojazd do szkoły w godzinach 7.30 – 7.45, 2 kursy 

 z powrotem (z Kłobucka) w godzinach: jeden ok godz. 14.00, drugi kurs po 15.30. Pozostały kurs 

 do uzgodnienia.  

Ilość dni w okresie obowiązywania umowy: 189 dni. 

Ilość wozokilometrów szacuje się na w/w linii 18 068,40 wozokilometrów. 

Część 2 

Linia komunikacyjna: Julianów – Lindów – Stanisławów – Wapiennik -  Albertów – Lipie – Danków – 

Rębielice Królewskie – Wilkowiecko – Waleńczów – Kłobuck.   

Lp. Linia komunikacyjna Liczba kursów* Długość linii 
komunikacyjnej 

1. Julianów – Kłobuck  4 27,3 km 

*Liczba kursów: 4 (1 kurs rano w kierunku szkoły, dojazd do szkoły w godzinach 7.30 – 7.45, 2 kursy 

 z powrotem (z Kłobucka) w godzinach: jeden ok godz. 14.00, drugi kurs po 15.30. Pozostały kurs 

do uzgodnienia.  

Ilość dni w okresie obowiązywania umowy: 189 dni. 

Ilość wozokilometrów szacuje się na w/w linii 20 638,80 wozokilometrów. 

 

Część 3   

Linia komunikacyjna: Praszczyki – Panki – Przystajń – Mrówczak  – Kostrzyna – Kotary - Pacanów – 

Cyganka – Janiki – Krzepice.  

Lp. Linia komunikacyjna Liczba kursów* Długość linii 
komunikacyjnej 

1. Krzepice – Praszczyki 
(Krzepice, ul. Dąbrowskiego,  
ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza,  
ul. Krakowska, ul. 3-go Maja, 
ul. Muznerowskiego) 4 

26,7 km 
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*Liczba kursów: 4 (1 kurs rano w kierunku szkoły, dojazd do szkoły w godzinach 7.30 – 7.45, 2 kursy 

 z powrotem (z Krzepic) w godzinach: jeden ok godz. 14.30, drugi kurs po 15.20. Pozostały kurs 

do uzgodnienia. 

Ilość dni w okresie obowiązywania umowy: 189 dni. 

Ilość wozokilometrów szacuje się na w/w linii 20 185,20 wozokilometrów. 

Część 4  

Linia komunikacyjna: Rębielice Królewskie – Kamieńszczyzna – Zawady - Popów – Zbory – Florianów - 

Szyszków - Rębielice Szlacheckie – Lindów – Wapiennik – Albertów – Lipie – Danków – Iwanowice Duże 

- Krzepice. 

Lp. Linia komunikacyjna Liczba kursów* Długość linii 
komunikacyjnej 

1. Rębielice Królewskie – Krzepice  4 33,3 km 

*Liczba kursów: 4 (1 kurs rano w kierunku szkoły, dojazd do szkoły w godzinach 7.30 – 7.45, 2 kursy 

 z powrotem (z Krzepic) w godzinach: jeden ok godz. 14.30 drugi kurs po 15.20. Pozostały kurs 

do uzgodnienia. 

Ilość dni w okresie obowiązywania umowy: 189 dni. 

Ilość wozokilometrów szacuje się na w/w linii 25 174,80 wozokilometrów. 

Część 5 

Linia komunikacyjna: Janiki – Zwierzyniec Pierwszy – Zwierzyniec Drugi – Konieczki - Panki – Praszczyki 

- Kałmuki -Złochowice- Waleńczów – Kłobuck.     

Lp. Linia komunikacyjna Liczba kursów* Długość linii 
komunikacyjnej 

1. Janiki  – Kłobuck  4 34,00 km 

*Liczba kursów: 4 (1 kurs rano w kierunku szkoły, dojazd do szkoły w godzinach 7.30 – 7.45, 2 kursy 

 z powrotem (z Kłobucka) w godzinach: jeden ok godz. 14.00, drugi kurs po 15.30. Pozostały kurs 

do uzgodnienia. 

Ilość dni w okresie obowiązywania umowy: 189 dni. 

Ilość wozokilometrów szacuje się na w/w linii 25 704 wozokilometrów. 

 

Część 6 

Linia komunikacyjna: Popów – Zawady – Izbiska – Miedźno – Wapiennik – Mokra - Kłobuck.  

  

Lp. Linia komunikacyjna Liczba kursów* Długość linii 
komunikacyjnej 

1. Popów  – Kłobuck  4 20,60 km 

*Liczba kursów: 4 (1 kurs rano w kierunku szkoły, dojazd do szkoły w godzinach 7.30 – 7.45, 2 kursy 

 z powrotem (z Kłobucka) w godzinach: jeden ok godz. 14.00, drugi kurs po 15.30. Pozostały kurs 

do uzgodnienia. 

Ilość dni w okresie obowiązywania umowy: 189 dni. 
Ilość wozokilometrów szacuje się na w/w linii 15 573,60 wozokilometrów. 

 

Część 7 

Linia komunikacyjna: Biała-Kamyk-Kłobuck-Grodzisko.    

Lp. Linia komunikacyjna Liczba kursów* Długość linii 
komunikacyjnej 

1. Biała  – Grodzisko  4 17,00 km 
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*Liczba kursów: 4 (1 kurs rano w kierunku szkoły, dojazd do szkoły w godzinach 7.30 – 7.45, 2 kursy 

 z powrotem (z Kłobucka) w godzinach: jeden ok godz. 14.00, drugi kurs po 15.30. Pozostały kurs 

do uzgodnienia. 

Ilość dni w okresie obowiązywania umowy: 189 dni. 
Ilość wozokilometrów szacuje się na w/w linii 12 852,00 wozokilometrów. 

Operator na każdej z w/w linii komunikacyjnych zobowiązany jest realizować przewozy w dniach 

od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustawowo wolnych 

od zajęć szkolnych w okresie trwania umowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Organizatora rozkładem 

jazdy.  

Organizator nie powierza Operatorowi własnych środków transportu dla realizacji powiatowych 
przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej, w zakresie objętym niniejszą umową. 

 
Operator może występować do Organizatora z wnioskami o zmianę rozkładów jazdy, w zakresie godzin 
odjazdów, przebiegu tras lub ilości kursów. 
 
Cena za wozokilometr podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną.  
 

IV. Obowiązki Operatora 

a)  Operator będzie zobowiązany do realizacji usług przewozowych na terenie Powiatu Kłobuckiego 
zgodnie z rozkładami jazdy zatwierdzonymi przez Organizatora. Operator poda do publicznej 
wiadomości rozkład jazdy na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach 
komunikacyjnych. 

b)  Operator zobowiązany będzie do pełnej i odpowiedniej dla realizowanej usługi obsługi kasowej 
pasażerów, w szczególności do sprzedaży pasażerom biletów jednorazowych oraz miesięcznych 
za przejazd autobusem oraz honorowania uprawnień, jakie posiadają pasażerowie 
do ulgowych przejazdów, wynikających z ustaw, o których mowa w projekcie umowy. Urządzenia 
fiskalne powinny umożliwiać wyodrębnienie wszystkich sprzedanych biletów, na kursach 
realizowanych w powiatowych przewozach osób o charakterze użyteczności publicznej. Operator 
będzie sprzedawał bilety w autobusach lub w innych wyznaczonych miejscach, ewidencjonując 
sprzedaż w kasach rejestrujących posiadających pozytywną opinię ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do przewozów, w podziale na 
poszczególne kategorie ulg ustawowych.  

c)  Ceny biletów za usługi przewozowe Operator zobowiązany jest ustalić, biorąc pod uwagę przyjęte 
maksymalne ceny, uwzględnione w Uchwale Rady Powiatu Kłobuckiego w sprawie ustalenia 
maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie powiatu 
kłobuckiego oraz sposobem ustalenia opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej w tych 
przewozach. Operator zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości cennik opłat lub taryfę na 
swojej stronie internetowej, a w każdym środku transportu powinien umieścić wyciąg z cennika 
opłat lub taryfy. 

d)  Operator w terminie do 5-go dnia po upływie każdego miesiąca, będzie przedkładał  Organizatorowi 
sporządzoną na piśmie zbiorczą informację o realizacji umowy na linii komunikacyjnej. W 
przypadku, gdy w poszczególnych miesiącach 5-ty dzień miesiąca będzie ustawowo wolny od pracy, 
Operator będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania w pierwszy dzień roboczy następujący po 
5-tym dniu miesiąca. 

e)  Operator świadcząc usługi zobowiązany jest zapewnić pasażerom wygodną i odpowiednią dla 
charakteru przewozów obsługę realizowanego przewozu. Operator zapewni w szczególności: 
- punktualność realizacji usług (przyjazd i odjazd z poszczególnych przystanków zgodnie  
z rozkładem jazdy); 
- podstawienie pojazdu zastępczego w przypadku awarii lub innej nagłej i niespodziewanej 
przyczyny uniemożliwiającej realizację przejazdu, nie później niż w ciągu 60 minut od wystąpienia 
awarii; 
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- czystość i estetyczność pojazdów wewnątrz i na zewnątrz; 
- prawidłowość i kompletność informacji o realizowanej usłudze w pojazdach oraz na przystankach; 
- kulturalne zachowanie się personelu Operatora; 
- rozpatrywanie skarg pasażerów bez zbędnej zwłoki; 
- zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom w trakcie przejazdu. 

f)  Operator przy wykonywaniu usług przewozowych będzie korzystał wyłącznie z autobusów, które 
spełniają wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do wymienionej 
ustawy oraz spełniają co najmniej normę EURO 5.  

g)  Na czas realizacji usługi Operator zapewni oznakowanie autobusów w sposób niebudzący 
wątpliwości pasażerów, że autobus wykonuje kurs o charakterze użyteczności publicznej. Autobus 
musi posiadać tablice kierunkowe z nazwą i logo Organizatora. 

h) Operator dokona w miarę możliwości czynności ułatwiające korzystanie z usług przewozowych 
osobom niepełnosprawnym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej. Każdy z pojazdów 
musi być wyposażony, w co najmniej jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz jedno dla 
osób starszych i osób z dzieckiem na ręku. Siedzenie to musi być zlokalizowane możliwie jak najbliżej 
drzwi i musi być oznaczone specjalnym oznakowaniem lub wyróżnione kolorystycznie, np. poprzez 
obicie tapicerskie.  

i)   Operator zobowiązany jest do rozpatrywania skarg pasażerów, związanych z realizacją zleconych 
przez Organizatora przewozów o charakterze użyteczności publicznej oraz udzielenia odpowiedzi 
skarżącemu, w terminie 30 dni od daty złożenia skargi. 

j)  Operator w ramach zawartej umowy będzie ponosić pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, 
mieszkańców oraz osób trzecich za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu 
umowy. W całym okresie obowiązywania niniejszej umowy Operator będzie zobowiązany 
do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności związanej z realizacją przedmiotowej umowy 
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Operatora z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, obejmującej swym zakresem co najmniej szkody powstałe w związku 
z wykonywaniem usług objętych przedmiotem umowy. 

k) Operator opracuje regulamin przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym, który zostanie 
zatwierdzony przez Organizatora, a także zapewni, że regulamin ten będzie dostępny na swojej 
stronie internetowej. Dokumenty te będą udostępniane w sposób zapewniający pasażerom 
swobodne zapoznanie się z nimi również w biurze Operatora.  

l) Operator ustali zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych z właścicielami 
lub zarządzającymi. W przypadku wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy, Operator zobowiązany 
jest do uzgodnienia zasady korzystania z przystanków oraz poinformowania Organizatora o ich 
dokonaniu. 

m) Operator ma obowiązek zapewnienia taboru autobusowego o pojemności gwarantującej zabranie 
wszystkich oczekujących na przystankach pasażerów, a szczególnie pasażerów, którzy nabyli bilety 
miesięczne szkolne. Ilość miejsc siedzących w pojazdach powinna zostać dostosowana do ruchu 
pasażerskiego na danej linii oraz do obowiązujących obostrzeń epidemiologicznych. 

 
V. Przewidywany termin realizacji zamówienia 
Od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 

VI. Forma płatności 
Wypłata wynagrodzenia nastąpi częściami, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury na wskazany rachunek bankowy Operatora. Faktury będą wystawiane 1 raz 
w miesiącu, w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. 

Szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia usług transportu publicznego zawarto w treści 
projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Zaproszenia do składania ofert. 


