Umowa …………………… /2016
z dnia …………….2016 r.
zawarta pomiędzy:
Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego,
z siedzibą w Katowicach, przy ul. Barbary 21 A, posiadającym NIP: 954-22-46-280,
REGON 271523831; wpisanym do rejestru związków międzygminnych prowadzonym
przez MSWiA pod poz. 46, reprezentowanym przez:
1. Przewodniczącego Zarządu- Romana Urbańczyka
2. ………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej ‘KZK GOP’
a
Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Katowicach (40-040), przy ul. Wita Stwosza 7, zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy - KRS pod nr KRS: 357114, o kapitale
zakładowym PLN 103 605 000,00 zł posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP:
9542699716, REGON: 241592956, reprezentowane przez:
1. Prezesa Zarządu – …………………………………………………...……….,
2. Wiceprezesa Zarządu - ……………………………………………………….,
zwaną dalej ‘Koleje Śląskie sp. z o.o.’
a
Miastem Tychy, z siedzibą w Tychach, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Tychy Andrzeja Dziubę
działającym na rzecz:
Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach, 43-100 Tychy Al. Marszałka
Piłsudskiego 12 (NIP 6462842794) zwany dalej MZK, który jest jednostką budżetową
Miasta Tychy,
§1
Postanowienia ogólne umowy.
1. Przedmiotem umowy jest ustalenie szczegółowych zasad emisji, dystrybucji oraz
honorowania biletów z oferty specjalnej Kolei Śląskich sp. z o. o.: „EKO BILET
P/T/A”.
2. Bilety z oferty specjalnej EKO BILET P/T/A są biletami sieciowym bezimiennymi,
24 godzinnymi, emitowanymi przez Koleje Śląskie sp. z o.o.
3. Koleje Śląskie sp. z o.o. zobowiązują się do przeprowadzenia działań
promocyjnych oferty specjalnej EKO BILET P/T/A. Działania zostaną
przedstawione do akceptacji każdej ze stron umowy.
§2
Zakres obowiązywania oferty.
1. Strony ustalają, że oferta specjalna przyjmuje nazwę EKO BILET P/T/A.
2. Bilety sieciowe z oferty specjalnej uprawniają do nieograniczonej liczby
przejazdów:

3.
4.
5.
6.

 wszystkimi liniami autobusowymi i tramwajowymi obsługiwanymi przez KZK
GOP w miastach, których wykaz stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
 wszystkimi zwykłymi liniami autobusowymi i trolejbusowymi obsługiwanymi
przez MZK w miastach, których wykaz stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej
umowy,
 w pociągach uruchamianych przez Koleje Śląskie sp. z o.o., przewidzianych w
rozkładzie jazdy, z wyjątkiem pociągów, w których ma zastosowanie taryfa
specjalna oraz pociągów o charakterze komercyjnym. Wykaz linii stanowi
Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Szczegółowe warunki taryfowe oferty specjalnej EKO BILET P/T/A, stanowią
Załącznik nr 4 do niniejszej umowy.
Cena biletu z oferty specjalnej EKO BILET P/T/A wynosi netto - 35,19 zł, PTU 8%
- 2,81 zł., brutto – 38,00 zł.
Termin ważności biletu sieciowego wynosi 24 godziny od godziny zakupu lub
godziny wskazanej przez nabywcę.
Koleje Śląskie sp. z o.o., jako emitent biletów w ramach oferty specjalnej EKO
BILET P/T/A, jest uprawniona do dokonywania wszelkich modyfikacji oferty, po
wcześniejszej pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji przez Strony
umowy. O wprowadzeniu zmian w ofercie Koleje Śląskie sp. z o.o. powiadomią
pisemnie Strony z 7-dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym wdrożenie zmian.
§3
Emisja i dystrybucja biletów.

1. Emitentem biletów z oferty specjalnej EKO BILET P/T/A są Koleje Śląskie
sp. z o.o.
2. Sprzedaż biletów z oferty specjalnej EKO BILET P/T/A prowadzą Koleje Śląskie
sp. z o.o. w kasach biletowych. Strony dopuszczają możliwość sprzedaży innymi
kanałami dystrybucji biletów, w tym celu Strony umowy zawrą stosowne
porozumienie, a warunki taryfowe zostaną określone odrębnym załącznikiem.
Zasady zmiany umowy przewozu i zwrotu biletów z oferty specjalnej EKO BILET
P/T/A określone są w „Warunkach taryfowych” tej oferty stanowiącej Załącznik nr
3.
3. Wzór biletu sieciowego bezimiennego, 24 godzinnego z oferty specjalnej EKO
BILET P/T/A jest ujęty w Załączniku nr 5.
§4
Odpowiedzialność.
1. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 1984 r. Prawo przewozowe
odpowiedzialność wobec podróżnych z tytułu realizacji umowy przewozu jest
solidarna.
2. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za okoliczności związane z realizacją
jej części przewozu, z których szkoda wynikła. Strona niezwłocznie po
zawiadomieniu jej o zaistniałej sytuacji zwróci Stronie, która zawarła umowę
przewozu koszty wynikłe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przewozu z przyczyn leżących po jej stronie. Zwrot kosztów nastąpi
w terminie 14 dni od daty dostarczenia Stronie dokumentów stanowiących
dowód poniesienia kosztów przez Stronę, która zawarła umowę przewozu.

3. W przypadku, jeżeli ustalenie odpowiedzialności konkretnej strony względem
pozostałych stron będzie niemożliwe lub znacznie utrudnione w sposób, o którym
mowa w ust. 2, strony co do których niemożliwość lub trudność zachodzi,
odpowiadają w wysokości proporcjonalnej do ich udziału w przychodach. Zwrot
kosztów nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Stronom dokumentów
stanowiących dowód poniesienia kosztów przez Strony.
4. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
przewozu przyjmowane będą przez Koleje Śląskie sp. z o.o. zgodnie
z obowiązującym w Kolejach Śląskich sp. z o. o. Regulaminem Przewozu Osób
(RPO-KŚ), który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. Jeżeli będą
dotyczyć w części KZK GOP i MZK, to zostaną im niezwłocznie przekazane z
wnioskiem o ustosunkowanie się do niego.
5. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
z tytułu niniejszej umowy, jeżeli zostało to spowodowane „siłą wyższą”. Przez siłę
wyższą rozumie się zdarzenia, które stoją na przeszkodzie w wykonaniu
obowiązków Stron określonych w niniejszej umowie, które wystąpiły lub stały się
Stronom wiadome po jej zawarciu, których nikt nie mógł przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, nie można ich przezwyciężyć i które są zewnętrzne i niezależne
w stosunku do działalności stron, a w szczególności takie zdarzenia jak:
epidemie, pożary, susza powódź, trzęsienie ziemi, lokaut, zamieszki lub inne
podobne okoliczności. W przypadku zaistnienia siły wyższej strona dotknięta siłą
wyższą bezzwłocznie poinformuje pisemnie o tym fakcie drugą stronę.
§5
Kontrole biletowe oraz opłaty dodatkowe za przejazd bez ważnego biletu.
1. Kontrola biletów będzie przeprowadzana przez:
 kontrolerów biletów na liniach autobusowych i tramwajowych obsługiwanych
przez KZK GOP,
 kontrolerów biletów na liniach autobusowych i trolejbusowych obsługiwanych
przez MZK,
 personel pokładowy i osoby upoważnione do kontroli przez Koleje Śląskie sp.
z o.o. w pociągach obsługiwanych przez przewoźnika w województwie
śląskim.
2. Dla oferty specjalnej EKO BILET P/T/A w autobusach i tramwajach
obsługiwanych przez KZK GOP mają zastosowanie zarówno przepisy dotyczące
sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób,
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty
manipulacyjnej w komunikacji zbiorowej, jak i przepisy porządkowe obowiązujące
przy przewozie osób i bagażu podręcznego określonego w Taryfie Przewozowej
KZK GOP, Regulaminie Przewozu KZK GOP i Zasadach porządkowych
obowiązujących w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez KZK
GOP.
3. Dla oferty specjalnej EKO BILET P/T/A w autobusach i trolejbusach
obsługiwanych przez MZK mają zastosowanie zarówno przepisy dotyczące
sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób,
zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty
manipulacyjnej w komunikacji zbiorowej, jak i przepisy porządkowe obowiązujące
przy przewozie osób i bagażu podręcznego w sieci MZK.

4. Dla oferty specjalnej EKO BILET P/T/A w pociągach mają zastosowanie zarówno
przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu
przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości
opłaty manipulacyjnej pobieranej przez przewoźnika, jak i przepisy porządkowe
obowiązujące przy przewozie osób i bagażu podręcznego określone w Taryfie
Przewozowej oraz w Regulaminie Przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje
Śląskie.
§6
Rozliczenia finansowe
1. Koleje Śląskie sp. z o.o do 7-go dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż, przekaże KZK GOP oraz MZK pisemne
zestawienie sprzedaży biletów z kanałów sprzedaży, o których mowa w § 3 ust. 2
oraz wyliczą kwotę należną KZK GOP oraz MZK z tytułu honorowania biletów
sieciowych EKO BILET P/T/A zgodnie z ust. 2. Zestawienie winno zawierać co
najmniej takie informacje jak: ilość biletów sprzedanych i zwróconych, rodzaj,
cena nominalna biletu, wartość sprzedaży netto, brutto stawka i kwota podatku
VAT. Zestawienie zostanie przekazane na wskazane adresy poczty
elektronicznej:
 KZK GOP -….,
 MZK - ………..
2. Udział w przychodach z tytułu honorowania biletów sieciowych z oferty specjalnej
EKO BILET P/T/A wynosi odpowiednio z każdego sprzedanego biletu:
 KZK GOP – netto - 9,26 zł, PTU - 0,74 zł, brutto - 10, 00 zł.,
 MZK – netto 6,48 zł, PTU - 0,52 zł, brutto - 7,00 zł.,
 Koleje Śląskie Spółka z o.o. netto - 19,44 zł., PTU - 1,56 zł, brutto - 21,00 zł.
3. KZK GOP i MZK w terminie 2 dni roboczych od momentu otrzymania od Kolei
Śląskich sp. z o.o. informacji, o których mowa w ust. 1, wystawią fakturę VAT, na
kwoty odpowiadające odpowiednio udziałowi w przychodach należnych KZK GOP
i MZK .
4. Należności z tytułu honorowania biletów sieciowych z oferty specjalnej EKO
BILET P/T/A sprzedanych w danym miesiącu płatne będą w wysokościach i na
konta wskazane w fakturach wystawionych przez KZK GOP i MZK.
5. Termin płatności faktur VAT wystawionych przez KZK GOP i MZK w związku
z realizacją niniejszej umowy wynosi 14 dni od daty ich otrzymania przez Koleje
Śląskie sp. z o.o.
6. W przypadku przeprowadzenia działań marketingowych, o których mowa w §1
ust. 3 promujących ofertę specjalną EKO BILET P/T/A i poniesionych z tego tytułu
kosztach w terminie 14 dni od otrzymania faktury za przeprowadzone działania
marketingowe, Koleje Śląskie sp. z o.o obciąży strony umowy zgodnie
z proporcją podziału przychodów która wynosi dla KZK GOP - 26,32% oraz dla
MZK - 18,42%., Koleje Śląskie sp. z o.o - 55,26%, przekazując fakturę VAT
z terminem płatności 14 dni.
7. Wymagalne wierzytelności mogą być przedmiotem potrąceń. Potrącenia dokonuje
się przez oświadczenie złożone drugiej stronie na piśmie pod rygorem
nieważności.

8. Przekroczenie terminu płatności o okres dłuższy niż dwa miesiące uprawnia
Strony do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, po
uprzednim wezwaniu Strony do zapłaty i bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu dodatkowego.
§7
Klauzula poufności
1. Wszelkie informacje w formie papierowej, elektronicznej oraz ustnej uzyskane
w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy, a dotyczące jej realizacji
lub Stron mogą być wykorzystane przez Strony jedynie i wyłącznie dla celów
realizacji Umowy i nie będą rozpowszechniane, rozprowadzane lub ujawniane
przez Strony w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie osobom trzecim dla
innych celów niż cele zgodne z Umową, bez pisemnej zgody drugiej Strony.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 dotyczy również wszelkich osób, za pomocą
których Strony wykonują niniejszą umowę.
3. Zakaz nie dotyczy sytuacji określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa; w takiej jednak sytuacji Strona wezwana do ujawnienia informacji ma
obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o tym fakcie drugiej
Strony.
4. Strony zobowiązują się podjąć działania niezbędne dla zapewnienia ochrony
informacji, o których mowa w ust. 1 oraz oświadczają, że dysponują odpowiednimi
procedurami i środkami technicznymi dla zapewnienia takiej ochrony,
w szczególności zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu
zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez Strony do odbioru,
przekazywania oraz przechowywania informacji gwarantowały zabezpieczenie
informacji przed dostępem podmiotów trzecich nie upoważnionych do zapoznania
się z nimi.
5. Zobowiązania, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego artykułu, obowiązują
Strony również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
6. Strona, która poniosła szkodę na skutek naruszenia przez drugą Stronę lub
podległych mu jednostek lub osób klauzuli poufności, określonej w niniejszym
paragrafie, jest uprawniona do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§8
Postanowienia końcowe.
1. Umowa obowiązuje od ................ roku i zostaje zawarta na czas określony do
……………………. z możliwością jej przedłużenia na odrębnie wynegocjowanych
warunkach.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności, z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia,
skutkującego na koniec miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem
postanowień.§ 6 ust.8.
3. Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy, Strony będą
rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia w ciągu 1 miesiąca od
powstania sporu Strony poddadzą się rozstrzygnięciu przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby strony pozwanej.

4. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przelania wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy na rzecz podmiotu trzeciego bez uprzedniej pisemnej pod
rygorem nieważności zgody drugiej Strony.
5. W ramach realizacji niniejszej umowy strony wyznaczają następujące osoby:
 KZK GOP:………………………………………………………..
 Miasto Tychy - MZK …………………………………………….
 Koleje Śląskie Sp. z o.o. ……………………………………….
6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy
prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu
Cywilnego.
8. Umowę sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze stron umowy.

KZK GOP

Miasto Tychy

Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do umowy ………….z dnia ……………2016 r.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Wykaz miast (gmin), w imieniu których komunikację miejską organizuje KZK GOP
(gminy członkowskie Związku).
Będzin
Bobrowniki
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Lędziny
Mysłowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świętochłowice
Wojkowice
Zabrze
Wykaz miast (gmin), na teren których wjeżdżają pojazdy komunikacji miejskiej organizowanej przez KZK GOP i w pojazdach tych obowiązuje Taryfa KZK GOP

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

Łazy
Jaworzno
Bieruń
Tychy
Mikołów
Myszków
Ornontowice
Orzesze

9.
10.
11.

Poręba
Rybnik
Czerwonka-Leszczyny

Załącznik nr 2 do umowy ………….z dnia …………….2016 r.

Wykaz miast (gmin), na zlecenie których komunikację miejską organizuje
MZK w Tychach

1. Tychy
2. Mikołów
3. Łaziska Górne
4. Orzesze
5. Bieruń
6. Lędziny
7. Mysłowice
8. Miasto Oświęcim
9. Gmina Oświęcim
10. Pszczyna
11. Wyry
12. Kobiór
13. Ornontowice
14. Chełm Śląski
15. Imielin
16. Miedźna
17. Bojszowy

Wykaz miast (gmin), na teren których wjeżdżają pojazdy komunikacji miejskiej
organizowanej przez MZK w Tychach
1.
2.
3.
4.
5.

Katowice
Gliwice
Ruda Śląska
Gierałtowice
Żory

Załącznik nr 3 do umowy nr ……………..z dnia ………….2016 r.
Wykaz linii kolejowych obsługiwanych przez Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Linia S1

Gliwice – Zabrze – Ruda Śl. – Chorzów Batory – Katowice – Sosnowiec
Główny – Dąbrowa Górnicza – Zawiercie – Myszków – Częstochowa,

Linia S13

Częstochowa – Lubliniec ,

Linia S31

Katowice – Mysłowice – Imielin – Nowy Bieruń – Oświęcim,

Linia S4

Tychy Lodowisko – Tychy – Katowice – Sosnowiec Główny,

Linia S5

Katowice – Tychy – Pszczyna – Czechowice-Dziedzice – Bielsko-Biała
– Żywiec – Węgierska Górka – Rajcza Centrum – Zwardoń,

Linia S58

Czechowice-Dziedzice – Chybie – Zebrzydowice – Cieszyn – Český
Těšín,

Linia S6

Katowice – Tychy – Pszczyna – Skoczów – Ustroń Zdrój – Wisła
Uzdrowisko – Wisła Głębce,

Linia S7

Katowice – Mikołów – Orzesze – Czerwionka – Leszczyny – Rybnik –
Rydułtowy – Racibórz

Linia S71

Katowice – Mikołów – Orzesze – Czerwionka – Leszczyny – Rybnik –
Wodzisław Śląski – Bohumin,

Linia S72

Rybnik – Żory – Pszczyna – Czechowice-Dziedzice – Bielsko-Biała
Główna,

Linia S78

Racibórz – Krzyżanowice – Chałupki – Bohumin,

Linia S8

Katowice – Chorzów Batory – Bytom – Tarnowskie Góry – Kalety – Lubliniec.

Załącznik nr 4 do umowy nr ……………..z dnia …………….2016 r.

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ
EKO BILET P/T/A
1. Uprawnieni
Sieciowy EKO BILET P/T/A może nabyć każda osoba.
2. Zakres i obszar ważności
1) EKO BILET P/T/A jest biletem bezimiennym i uprawnia jego okaziciela do nieograniczonej liczby przejazdów:
a. wszystkimi liniami autobusowymi i tramwajowymi obsługiwanymi przez
KZK GOP (wykaz miast (gmin), w imieniu których komunikację miejską organizuje KZK GOP (gminy członkowskie Związku) stanowi załącznik do niniejszych warunków),
b. wszystkimi zwykłymi liniami autobusowymi i trolejbusowymi obsługiwanymi
przez MZK Tychy,
c. w pociągach uruchamianych przez KŚ, przewidzianych w rozkładzie jazdy,
z wyjątkiem pociągów, w których ma zastosowanie taryfa specjalna oraz pociągów o charakterze komercyjnym.
2) EKO BILET P/T/A ważny jest 24 godziny licząc od określonej na nim godziny
zakupu lub godziny wskazanej przez nabywcę.
3. Warunki stosowania
1) EKO BILET P/T/A można nabyć w kasach biletowych KŚ najwcześniej na 7 dni
przed dniem ważności biletu.
2) Podróżny może zabrać ze sobą do przewozu:
a) w autobusie, tramwaju i trolejbusie: rzeczy i zwierzęta,
b) w pociągu: rzeczy, zwierzęta i rower,
na zasadach i warunkach obowiązujących u danego przewoźnika.
4. Opłaty
Cena sieciowego EKO BILETU P/T/A wynosi brutto 38,00 zł (netto 35,19 zł,
PTU 2,81 zł).
5. Zmiana umowy przewozu/zwrot należności za bilet
1) Podróżny przed rozpoczęciem terminu ważności EKO BILETU P/T/A może dokonać jego wymiany, wyłącznie w zakresie zmiany terminu wyjazdu.
2) Przejście do pojazdu przewoźnika nie wymienionego w ust. 2 pkt 1 nie jest dozwolone.

3) Zwrot całkowicie niewykorzystanego EKO BILETU P/T/A może nastąpić w kasie
biletowej KŚ na dowolnej stacji (przystanku) dokonującej sprzedaży tych biletów:
– przed rozpoczęciem terminu ważności,
– po rozpoczęciu terminu ważności, jednak nie później niż przed upływem
30 minut, licząc od godziny rozpoczęcia ważności oznaczonej na bilecie,
po potrąceniu 10% odstępnego, z zastrzeżeniem postanowień § 13 ust. 10
Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie (RPO-KŚ),
4) Dla oferty specjalnej EKO BILET P/T/A w autobusach i tramwajach obsługiwanych przez KZK GOP mają zastosowanie zarówno przepisy dotyczące sposobu
ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze
sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w komunikacji zbiorowej, jak i przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie
osób i bagażu podręcznego w KZK GOP,
5) Dla oferty specjalnej EKO BILET P/T/A w autobusach i trolejbusach obsługiwanych przez MZK mają zastosowanie zarówno przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą
do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w komunikacji zbiorowej, jak i przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i
bagażu podręcznego w sieci MZK.
6) Dla oferty specjalnej EKO BILET P/T/A w pociągach mają zastosowanie zarówno
przepisy dotyczące sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu
przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej pobieranej przez przewoźnika, jak i przepisy porządkowe obowiązujące przy przewozie osób i bagażu podręcznego określone w Taryfie przewozowej oraz w Regulaminie przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie.
7) Za EKO BILET P/T/A zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych (tj. któregokolwiek zapisu lub zabezpieczenia, czy też podarty i sklejony),
zafoliowany, zagubiony lub skradziony, nie zwraca się zapłaconych należności
i nie wydaje duplikatów, także w przypadku wskazania daty i miejsca zakupu,
numeru dokumentu oraz zgłoszenia straty do organów ścigania.
8) Foliowanie EKO BILETU P/T/A oraz przedłużenie terminu jego ważności, nie są
dozwolone.
6. Inne
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami taryfowymi oferty stosuje się
odpowiednio postanowienia:
1)
Regulaminu przewozu osób, zwierząt i rzeczy przez Koleje Śląskie
(RPO-KŚ) i Taryfy przewozowej (TP-KŚ),
2)

Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej KZK GOP,

3)

Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK Tychy.
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Wzór EKO BILET P/T/A
sieciowego bezimiennego 24 godzinnego
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Regulamin Przewozu Osób (RPO-KŚ)

