
Umowa  

 

 

 

zawarta w Łodzi w dniu                          pomiędzy: 

 

 

Miastem Łódź – Zarządem Dróg i Transportu  

ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź 

REGON: 473170052  

reprezentowanym przez:  
 

Grzegorza Misiornego –  Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu 

zwanym dalej ZDiT 

 

a  

……………………………. 

……………………………. 

NIP:  

REGON:  

zwanym dalej Przewoźnikiem. 

 

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków ponoszenia kosztów związanych                      

z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź oraz                

w systemie informacji dla pasażera oraz ich wysokości, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. 

w sprawie rozkładów jazdy (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 202). 

2. Zamieszczanie informacji o których mowa w ust. 1, obejmuje: 

a. drukowanie rozkładów jazdy w formie gotowej do wywieszenia; 

b. wywieszanie w kasetach oraz na tabliczkach przystankowych; 

c. usuwanie nieaktualnych informacji dotyczących rozkładów jazdy; 

d. wymianę zniszczonych informacji dotyczących rozkładów jazdy; 

e. publikowanie na stronie internetowej ZDiT; 

f. publikowanie w systemie informacji dla pasażera na WPA Łódź-Fabryczna. 

3. Ustalenie warunków i wysokości kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje                      

z uwzględnieniem: 

a. częstotliwości dokonywania zmian rozkładu jazdy; 

b. terminowego przekazywania rozkładu jazdy i informacji dotyczącej rozkładu jazdy 

przez przewoźnika;  

c. ilości przystanków wymienionych w rozkładzie jazdy. 

 

 

§ 2 

 

1. Strony ustalają, iż koszty związane z zamieszczaniem informacji, o których mowa                   

w § 1 ust. 2 lit.a-e ponosi Przewoźnik. Przewoźnik zwolniony jest z ponoszenia 



kosztów, o których mowa w lit. f przez okres trwałości projektu "Węzeł Multimodalny 

przy Dworcu Łódź Fabryczna”. 

2. Koszty o których mowa w ust. 1 stanowią iloczyn stawki jednostkowej                                

za zamieszczenie informacji o rozkładzie jazdy na jednym przystanku oraz ilości 

przystanków komunikacyjnych, na których informacja będzie wywieszona. 

3. Z obowiązku zamieszczania informacji o rozkładzie jazdy wyłączony zostaje 

przystanek końcowy przeznaczony dla wysiadających pasażerów - o ile przystanek ten 

nie jest również przystankiem początkowym oraz o ile przewoźnik, nie wnioskuje do 

ZDiT o zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystanku 

końcowym. 

4. Opłatę w kwocie określonej fakturą VAT, wystawioną przez ZDiT, należy wpłacić              

w  terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z ustawowymi odsetkami w przypadku 

opóźnienia w zapłacie, na następujący rachunek bankowy o numerze: 
 

GETIN Bank S.A. w Katowicach Oddział II w Łodzi  

09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 
 

5. Za datę wniesienia opłaty o której mowa w ust. 4 uważa się datę wpływu środków                

na rachunek bankowy. 

6. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 14 dni od wykonania usługi.  

7. Stawka jednostkowa za wywieszenie informacji o rozkładzie jazdy na jednym 

przystanku komunikacyjnym na dzień zawarcia umowy wynosi 12,20 zł brutto i jest 

zamieszczona na stronie internetowej ZDiT (http://www.zdit.uml.lodz.pl). Zmiana 

stawki dokonywana jest przez odpowiednie ogłoszenie na powyższej stronie 

internetowej ZDiT i nie wymaga aneksu do umowy. 

 

 

§ 3 

 

1. Zamieszczania informacji dotyczącej rozkładów jazdy, o którym mowa w § 1 ust. 2         

lit. a-d i f  będzie dokonywać wykonawca wskazany przez ZDiT.  

2. Zabrania się samowolnego zamieszczania rozkładów jazdy oraz informacji                        

dla pasażerów. 

3. Zabrania się ustawiania dodatkowych elementów infrastruktury przystankowej w tym 

słupków, tabliczek oraz kaset w celu zamieszczenia informacji dotyczących rozkładów 

jazdy na przystankach bez zgody ZDiT.  

4. W przypadku naruszenia zakazu określonego w ust 2 i 3, przewoźnik zobowiązany jest 

do zapłaty na rzecz ZDiT kary umownej w wysokości 1000 zł za każde naruszenie 

oddzielnie.  

5. Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 4 wynosi 7 dni od daty 

doręczenia przewoźnikowi noty księgowej. 

6. ZDiT oprócz kar umownych określonych w ust. 4, dokona usunięcia samowolnie 

umieszczonych rozkładów jazdy i informacji dla pasażerów oraz elementów 

infrastruktury o których mowa w ust. 3. 

 

 

§ 4 

 

1. Przewoźnik zobowiązuje się dostarczać rozkłady jazdy oraz informacje dla pasażerów 

zgodnie z następującymi warunkami, z zastrzeżeniem ust. 2: 



a. kopię zatwierdzonego przez właściwy organ rozkładu jazdy należy przekazać                  

w postaci pliku w formacie PDF oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej 

edycję tekstu; 

b. w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję tekstu, należy również dostarczyć 

informację dotyczącą rozkładu jazdy sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, osobno dla każdego z przystanków; 

c. informacja o rozkładzie jazdy musi być sporządzona w formacie A5 usytuowanym 

pionowo lub formacie A4 usytuowanym poziomo; 

d. w przypadku, gdy przewoźnik posiada kilka linii korzystających z danego 

przystanku, informacja dotycząca rozkładów jazdy musi zawierać wszystkie linie 

przewoźnika zatrzymujące się na tym przystanku; 

e. zatwierdzone rozkłady jazdy oraz informację dotyczącą rozkładu jazdy należy 

przesyłać na adres przystanki@zdit.uml.lodz.pl w dni robocze do godz. 12:00; 

f. fakt dostarczenia rozkładów jazdy zostanie potwierdzony w formie elektronicznej 

przez ZDiT z adresu przystanki@zdit.uml.lodz.pl. 

2. Przewoźnik zobowiązuje się dostarczać rozkłady jazdy obejmujące przystanek WPA 

Łódź – Fabryczna zgodnie z następującymi warunkami: 

a. kopię zatwierdzonego przez właściwy organ rozkładu jazdy należy przekazać                  

w postaci pliku w formacie PDF oraz w wersji elektronicznej umożliwiającej 

edycję tekstu; 

b. zatwierdzone rozkłady jazdy oraz informację dotyczącą rozkładu jazdy należy 

przesyłać na adres przystanki@zdit.uml.lodz.pl w dni robocze do godz. 12:00; 

c. fakt dostarczenia rozkładów jazdy zostanie potwierdzony w formie elektronicznej 

przez ZDiT z adresu przystanki@zdit.uml.lodz.pl; 

d. Przewoźnik zobowiązany jest do informowania ZDiT o każdorazowym odwołaniu 

czy opóźnieniu kursu; 

e. Sposób przekazywania informacji, o których mowa w lit. d zostanie ustalony przez 

ZDiT w osobnym piśmie.  

3. Przewoźnik oświadcza, że rozkład jazdy oraz informacja dotycząca rozkładu jazdy 

dostarczone do ZDiT są zgodne z zatwierdzonym przez właściwy organ rozkładem 

jazdy. 

 

§ 5 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

2. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:  

a. wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie 

przewozu osób (licencji, zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia przewozu), 

jak również w przypadku zaprzestania działalności przewozowej; 

b. cofnięcia zgody na korzystanie ze wszystkich przystanków komunikacyjnych,                      

na które przewoźnik otrzymał zgodę od ZDiT; 

c. braku uregulowania w terminie pierwszej opłaty za zamieszczanie informacji 

dotyczących rozkładów jazdy; 

d. zalegania z zapłatą opłaty za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów 

jazdy przez okres dłuższy niż 30 dni w stosunku do terminu określonego                            

w § 2 ust. 4; 

e. naruszenia postanowień §4 ust. 1 lit a-e, §4 ust. 2 lit. a, b i d, §4 ust. 3 oraz § 5 ust. 

5. 
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5. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia ZDiT w ciągu 14 dni                

w przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w ust. 4 lit. a, jak również o wszelkich 

zmianach dotyczących oznaczenia i adresu Przewoźnika.  

6. Rozwiązanie umowy w którymkolwiek z w/w trybów nie zwalnia Przewoźnika                        

z obowiązku uiszczenia zaległych opłat wraz z należnymi odsetkami. 

 

 

§ 6 

 

1. Wszystkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 oraz § 4 ust. 2 lit. e. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

3. Spory powstałe przy wykonywaniu niniejszej umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu 

sądu właściwego ze względu na siedzibę ZDiT. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden                       

dla Przewoźnika i dwa dla ZDiT.  

 

 

 

 

 

Przewoźnik:                                                                                         ZDiT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRZYSTANKOWY ROZKŁAD JAZDY                                                                          Format A5 pionowo lub A4 poziomo, drukowany jednostronnie. 

 

Załącznik Nr 1 

do umowy  

 

Imię i Nazwisko, nazwa firmy:…………                                                    Rozkład ważny od ………...... do ……….…… 

Adres: …………………………                                                                                                                                         

Telefon: ……………………….           

 

PRZYSTANEK Nr              : 

 

………………………………………. 
                                             (nazwa przystanku) 

 

 

Kierunek              
(miejscowość docelowa) 

Przez 
(miejscowości pośrednie) 

Godziny odjazdu 

Pabianice Ksawerów 10:00 D   10:00 D   10:00 D 

Sieradz Ksawerów, Pabianice … 10:00 D   10:00 D   10:00 D 

 

 
 

Komunikacja ……………………. (zwykła, przyspieszona, pospieszna, ekspresowa) 

 

O ile dotyczy: odpowiednio oznaczyć, jeśli linia na której wszystkie kursy bądź poszczególne kursy są wykonywane środkami transportowymi 

przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych; jeśli środek transportowy objęty jest częściową lub całkowitą rezerwacją miejsc 

 

Oznaczenia kursów: 
 

D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 

………………………………………………………. 

 
 


