
PKS w Ostrowcu Św. S.A.                                                        dokument wewnętrzny 

Regulamin Przewozów Okazjonalnych 

PKS w Ostrowcu Św. S.A. 
 

1. PKS w Ostrowcu Św. S.A., ul. Żabia 40,  27-400 Ostrowiec Św. świadczy przewozy okazjonalne 

dla celów wycieczkowych lub innych imprez okolicznościowych na podstawie przyjętego 

zamówienia. 

2. Najemca zobowiązany jest złożyć pisemne zamówienie w którym winien określić: 

 dokładny adres Usługobiorcy 

 data, godzina i dokładne miejsce podstawienia, 

 trasę przejazdu 

 określenie grupy pasażerów (młodzież, dorośli) 

 nazwisko dysponenta pojazdu, 

 ilość przewożonych osób, 

 marka i typ autobusu, 

 kontakt telefoniczny z Usługobiorcą / dysponentem autobusu 

3. Najemca zobowiązany jest wskazać imiennie osobę upoważnioną do wydawania kierowcy 

dyspozycji zgodnie z warunkami najmu. 

4. Należność za usługę oblicza się według cen umownych. Wykonany przebieg i czas trwania 

przewozu liczone są od momentu wyjazdu z bazy do powrotu na bazę. 

5. W przypadku gdy przewidywane ceny usługi przekraczają 4 000 zł, 6 000 zł, 8 000 zł  

i więcej PKS w Ostrowcu Św. S.A. może zażądać przed wykonaniem zlecenia wpłacenia zaliczki  

tj. odpowiednio 20%. , 40%, 60% ceny skalkulowanej. 

6. Przy wyjazdach kilkudniowych najemca ma obowiązek zapewnienia i opłacenia kierowcy/-com 

noclegów. 

7. Gdy czas przejazdu najmowanego autokaru przekracza normowany ustawą czas pracy kierowcy; 

do obsługi takiego przewozu będzie zatrudniona załoga w składzie dwóch lub więcej kierowców. 

8. Do obowiązków Najemcy należy uiszczenie opłat granicznych, parkingów, autostrad, promów, 

tuneli oraz wjazdów autobusów na teren parków narodowych o ile strony w odrębnych umowach 

nie postanowią inaczej.  

9. Bagaż osób przewożonych nie powinien przekraczać 20 kg na jedno miejsce siedzące  

w autobusie. 

10. Osoby korzystające z autobusu obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych. 

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z usuwania zniszczeń wewnątrz i na 

zewnątrz pojazdu mających znamiona dewastacji pojazdu powstałe z Jego winy lub jego klientów. 

11. Osobom dysponującym autobusem nie wolno stawiać kierowcy żądań, które byłyby sprzeczne z 

przepisami o bezpieczeństwie ruchu drogowego i czasie pracy kierowcy. 

12. PKS w Ostrowcu Św. S.A. zobowiązuje się do zapewnienia autobusu odpowiadającego; 

 w szczególności: 

 wymogom bezpieczeństwa 

 sprawnego technicznie 

 estetycznego i czystego 

 profesjonalnej załogi/kierowców 

13. W przypadku awarii autobusu PKS w Ostrowcu Św. S.A. zobowiązuje się do możliwie 

niezwłocznego jej usunięcia na własny koszt lub podstawienia innego autobusu. 

14. Osoba dysponująca potwierdza kierowcy czytelnym podpisem wykonanie zadania  

w zleceniu najmu autobusu i w karcie drogowej, które stanowią podstawę do ostatecznego 

rozliczenia za wykonaną usługę pomiędzy PKS w Ostrowcu Św. S.A. a wynajmującym. 

15. Wszelkiego rodzaju spory zaistniałe pomiędzy PKS w Ostrowcu Św. S.A.  

a wynajmującym rozstrzygane będą przez sądy właściwe dla siedziby PKS w Ostrowcu Św. S.A.  

 


