UMOWA
Zawarta dnia ……………….20….. r. w Warszawie, pomiędzy:
Powiatem ....................................... z siedzibą w ................................................................ przy
ul. ..............................................................., w imieniu którego działa:
1. ............................................. - Starosta,
zwanym dalej "Organizatorem"
a
Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą
w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 144, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000140203, w imieniu i na rzecz której, na podstawie Uchwały VI/10/2010 Zarządu
PIGTSiS z dnia 24.02.2010 r., działają:
1. Zdzisław Szczerbaciuk – Prezes Zarządu,
2. Mieczysław Marosz - Dyrektor Biura PIGTSiS,
zwaną dalej „Izbą”
została zawarta umowa w sprawie udostępnienia systemu informacji dla pasażera o autobusowej
komunikacji publicznej realizowanej przez organizatorów i przewoźników, o treści następującej:
§1
1. Izba posiada budowany od 2005 r. i administrowanym przez siebie „Elektroniczny system
informacji i wsparcia przedsiębiorców w zakresie pasażerskiej komunikacji samochodowej –
Centralna Informacja dla Pasażerów”, a także własną stroną internetową
www.autobusowyrozkladjazdy.pl , zwanymi dalej „Systemem”, umożliwiającą pasażerom
bezpłatne wyszukanie informacji o odjazdach z poszczególnych przystanków, o połączeniach
pomiędzy miejscowością będącą siedzibą Organizatora a miejscowościami i przystankami w
całym kraju, pokazuje przebieg całej linii komunikacyjnej, podaje niezbędne dane adresowe i
telefoniczne o operatorach i przewoźnikach realizujących poszczególne kursy autobusowe a także
umożliwia podgląd zatwierdzonego rozkładu jazdy w postaci pliku PDF, przez co system ten
spełnia wymagania określone w § 11 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 202).
2. Izba otrzymane od Organizatora rozkłady jazdy, będzie niezwłocznie zamieszczała w
administrowanym przez „Systemie” i na własnej stronie internetowej
www.autobusowyrozkladjazdy.pl umożliwiającej pasażerom wyszukanie informacji o odjazdach
z poszczególnych przystanków.
3. Izba zobowiązuje się do:
a) zapewnienia Organizatorowi dostępu do systemu informacji dla pasażera poprzez prawo
zamieszczenia na własnej stronie internetowej lub w biuletynie informacji publicznej
odniesienia do naszej strony internetowej www.autobusowyrozkladjazdy.pl zawierającej
informacje o komunikacji publicznej, o której informacje Izba uzyskuje od wielu
Organizatorów i przewoźników,
b) aktualizacji baz danych niezbędnych do funkcjonowania tego Systemu w oparciu o doręczane
nam przez Organizatora scany PDF wydawanych i zmienianych zezwoleń na przewozy
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regularne oraz zaświadczeń na wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności
publicznej a w przyszłości także potwierdzeń zgłoszenia przewozu wraz z załączonymi do tych
dokumentów rozkładami jazdy.
c) zapewnienia całodobowej obsługi serwera, na którym zainstalowany jest System,
4. Izba będzie wykonywała zlecenie we własnym lokalu, przy użyciu własnego sprzętu i materiałów
w ………………………………………..………..……., ul. ……………….…………………….,
tel./fax ………………….………………………, e-mail: ………...……………………………
{proszę wstawić tylko jedną z poniższych danych:
a) 15-399 Białystok, ul. Składowa 7 D, tel. 85-675-43-13, fax. 85-654-59-76, e-mail:
bialy@pigtsis.pl ; [w przypadku jednostek samorządu terytorialnego położonych w obszarze
województw: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego,
pomorskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego] albo
b) 61-695 Poznań, ul. Lechicka 59, tel./fax 61-826-79-80, 61-822-60-77, e-mail:
poznan@pigtsis.pl ; [w przypadku jednostek samorządu terytorialnego położonych w
obszarze województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego,
opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.}
5. Izba nie ponosi odpowiedzialności za publikowaną informację o komunikacji, jeżeli otrzymane od
Organizatora lub przewoźnika rozkłady jazdy zostały przez Izbę wprowadzone zgodnie z tymi
dokumentami.
§ 2.
1. Organizator publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 3 lit.e Ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2136 z późn.
zm.), który zobowiązany jest do zorganizowania systemu informacji dla pasażera - ten obowiązek
przekazuje do realizacji Izbie na zasadach i warunkach określonych w tej Umowie.
2. W celu zapewnienia aktualności systemu informacji dla pasażera, o którym mowa w § 1 ust. 1,
Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania Izbie wszystkich nowych i
zmienianych rozkładów jazdy na realizację których, zgodnie z posiadanymi kompetencjami,
wydał przewoźnikowi zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych albo potwierdzenie
zgłoszenia przewozów lub wydał operatorowi zaświadczenie potwierdzające wykonywanie
przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
3 Dokumenty, o których mowa w ust. 2, wraz z załączonymi do nich zatwierdzonymi rozkładami
jazdy będą przekazywane Izbie w formacie plików PDF na e-mail wymieniony w § 1 ust. 4.
§3
1. Strony ustalają, że za prawo zamieszczenia na swoich stronach internetowych odnośnika do
administrowanej przez Izbę strony internetowej www.autobusowyrozkladjazdy.pl , za
wprowadzanie przez Izbę i aktualizację otrzymywanych od Organizatora informacji o rozkładach
jazdy oraz za utrzymania tego Systemu, Izbie przysługuje wynagrodzenie w wysokości netto
1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) rocznie, powiększonej o należny podatek od towarów i
usług (VAT).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, będzie wpłacana, na konto Polskiej Izby Gospodarczej Transportu
Samochodowego i Spedycji Nr 78 1240 6003 1111 0000 4946 1505, do końca drugiego miesiąca
każdego roku, na podstawie wystawionej przez Izbę faktury VAT.
3. W przypadku wystąpienia zwłoki w uregulowaniu tej należności Izbie przysługują odsetki w
wysokości ustawowej.
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4. Sposób rozliczeń wymienionych w ust. 1 wyczerpuje wszelkie finansowe wzajemne roszczenia
Izby i Organu z tytułu niniejszej umowy.
§4
Izba wykona inne prace na potrzeby Organizatora lub udostępni mu możliwość ich samodzielnego
wykonania, np. wydruk z Systemu tabliczek na poszczególne urządzenia przystankowe lub dworce.
Koszt tych prac lub warunki udostępnienia takich możliwości zostaną ustalone w odrębnie.
§5
1. Umowa zostaje zawarta od dnia ……………………. na czas nieokreślony z możliwością jej
wypowiedzenia przez każdą ze stron bez podania przyczyn, z zachowaniem kwartalnego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
2. W przypadku zawarcia umowy w trakcie roku kalendarzowego, należność o której § 3 ust. 1,
zostanie obliczone za pełne miesiące kalendarzowe danego roku.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§7
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego i inne
akty normatywne.
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Izby i jeden dla
Organu
§9
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

1._____________________

1. ______________________

Organizator

2. _______________________
Izba
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