
                                                                                                                                 Załącznik nr 1  

 

      SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 

1.  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie gminy Drawno oraz Gminy 

Choszczno w 2022r.: 

- linia komunikacyjna L1: Drawno ul. Kolejowa - Zatom - Konotop- Niemieńsko -Dominikowo- Barnimie -Podegrodzie - Chomętowo - Drawno ul. Kolejowa - 

Drawno Plac Wolności; 

 - linia komunikacyjna L2: Drawno, ul. Kolejowa – Święciechów – Drawno, Pl. Wolności; 

 - linia komunikacyjna L3: Drawno Plac Wolności - Drawno Osiedle - Kiełpino - Brzeziny - Kołki - Krzowiec skrzyż. - Suliszewo - Choszczno ul. Drawieńska - 

Choszczno ZUS - Choszczno Poczta - Choszczno ul. Konopnickiej; 

 

 linia komunikacyjna  nr 1 linia komunikacyjna nr 2 linia komunikacyjna nr 3 

Drawno ul. Kolejowa - Zatom - 

Konotop – Niemieńsko-

Dominikowo - Barnimie - 

Podegrodzie - Chomętowo - 

Drawno ul. Kolejowa - Drawno 

Plac Wolności 

Drawno ul. Kolejowa - Drawno Plac 

Wolności - Święciechów - Drawno Plac 

Wolności 

Drawno Plac Wolności - Drawno Osiedle - 

Kiełpino - Brzeziny - Kołki - Krzowiec skrzyż. - 

Suliszewo - Choszczno ul. Drawieńska - 

Choszczno ZUS - Choszczno Poczta - Choszczno 

ul. Konopnickiej  

Długość linii 

komunikacyjnej dla 

pojedyńczego kursu 

44,60 12,00 41,00 



Częstotliwość kursów na 

linii (liczba kursów 

wykonywana dziennie) 

1 1 2 

a) Linia nr 1), Linia nr 2) 

- kursuje w dni 

powszednie we wtorki 

i czwartki 

1 1   

b) Linia nr 1), Linia nr 2) 

- kursuje w dni 

powszednie we wtorki 

i czwartki w okresie 

ferii letnich i 

zimowych oraz 

szkolnych przerw 

świątecznych 

1 1   

c) Linia nr 3)- kursuje  w 

dni powszednie w 

środy i piątki 

    2 

Długość linii 

komunikacyjnej dla 

pojedyńczego kursu (km - 

dziennie) 

44,60 12,00 82,00 



Liczba dni pracy w roku 

dla linii 

123 123 100 

a) Linia nr 1), Linia nr 2) 

- kursuje w dni 

powszednie we wtorki i 

czwartki  

100 100   

b) Linia nr 1), Linia nr 2)- 

kursuje w dni 

powszednie we wtorki i 

czwartki w okresie 

ferii letnich i zimowych 

oraz szkolnych przerw 

świątecznych  

23 23   

c) Linia nr 3- kursuje  w 

dni powszednie w 

środy i piątki 

  
100 

Planowana wielkość pracy 

eksploatacyjnej wyrażona 

w wozokilometrach dla 

pojedyńczego kursu w 2022 

roku 

5 485,80 1 476,00 8 200,00 



Liczba zatrzymań 

autobusu na przystankach 

komunikacyjnych  (w 

ujęciu dla pojedyńczego 

kursu) 

9 2 10 

 

2.  PLANOWANA ŁĄCZNA WIELKOŚC PRACY EKSPLOATACYJNEJ (w wozokilometrach - w 2022 r.): 15 161,80.  

3.  Do obowiązków Operatora zamówienia, związanych z realizacją usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego, należy: 

a)      wykonywanie regularnych przewozów osób zgodnie z opracowanym rozkładem jazdy, 

 

b)      pobieranie od każdego pasażera opłaty za przejazd i wydanie biletu jednorazowego / miesięcznego potwierdzającego uiszczenie opłaty z uwzględnieniem ceny 

biletów ulgowych ustalonych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z cennikiem opłat, 

 

c)      opracowanie Regulaminu Przewozu Osób i Rzeczy w transporcie osobowym, 

 

d)     informowanie pisemnie w terminie 3 dni roboczych o zmianie taboru wykorzystywanego do realizacji niniejszej umowy, 

 

e)      zapewnienie sprawności technicznej eksploatowanych pojazdów według wymogów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych do tej 

ustawy, 

 

f)       podstawienie autobusu zastępczego w przypadku awarii,  

 

g)      utrzymanie stanu taboru na poziomie umożliwiającym w razie potrzeby wprowadzenie do ruchu autobusu rezerwowego, 

 

h)      wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym w autobusie zatwierdzonych rozkładów jazdy, przepisów porządkowych oraz cennika opłat za przejazd, 

 

i)        zapewnienie właściwej jakości obsługi pasażerów pod względem punktualności, regularności, komfortu podróży, zewnętrznej i wewnętrznej czystości 

pojazdów, schludnego i jednolitego ubioru kierowców, właściwego i czytelnego oznakowania taboru, 

 

j)        niezwłoczne pisemne powiadomienie Organizatora o wszelkich zaistniałych lub przewidywanych przeszkodach w świadczeniu usług stanowiących przedmiot 

umowy, 

 

k)      przekazywanie Organizatorowi wszelkich roszczeń zgłaszanych przez pasażerów, w tym m.in. skarg i reklamacji dotyczących obowiązków umownych 

Operatora, 

 



l)        rozpatrywanie we własnym zakresie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez pasażerów i inne podmioty, które poniosły szkody w związku z wykonywaniem 

przez Operatora usług przewozowych będących przedmiotem umowy, 

 

m)    niezwłoczne, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, zawiadomienie Organizatora o wszelkich wypadkach i kolizjach, w wyniku których nastąpiły przypadki 

zranienia lub śmierci pasażerów, jak również wystąpienia innych zagrożeń dla realizacji przewozów, 

 

n)      zapewnienie wykonywania umowy przez kierowców posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania publicznego transportu zbiorowego zgodnie z 

ustawą o transporcie drogowym. 

 


