PoRoZUMlENlE
Zawarl,e w dniu 24luty 2016 r. pomiędzy:

Gminą Czechowice-Dziedzice z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
zwaną dalej Orga nizatorem,
reprezentow aną przez,.
Mariana Błachuta - Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Plac Jana pawła ll

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
43-502 Czechowice-Dziedzice, ul, Drzymały 16, NlP 6521723715.
zw aną da lej Operatorem, re prezentowa ną przez,,
Jana Matla - Prezesa Zarządu
Rafała Kupczaka - Wiceprezesa Zarządu

sp. z o.o.

a

Pzedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
o.o, wystąpiło z wnioskiem o dofinasowania projektu ,,Przyiazna komunikacja
w Czechowicach-Dziedzicach" w ramach Poddziałania 4.5,2 Niskoemisyjny Transport
Miejski oraz Efektywne Oświetlenie Regionalne lnwestycje Terytorialne Subregion
sp. z

Południowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 20142020 w ramach Osi Priorytetowej lV Efektywnośc Energetyczna, Odnawialne Żrodła Energii
iGospodarka Niskoemisyjna, Organizator wraz z Operatorem ustalają, że częścnaleznej
rekompensaty zostanie sfinansowana bezpośrednio ze środkow programow operacyjnych,
a nie ze środkow Organizatora (wraz ze wskazaniem częścirekompensaty finansowanych
z poszczególnych żrodeł).\Niązać będzie się to w szczegolności z koniecznoscią zmiany
oznaczenia Żrodła pochodzenia pomocy w sprawozdaniach o udzielonej pomocy publicznej
spoządzanych i przedstawianych Prezesowi UOKiK przez jednostkę samorządu
terytorialnego zgodnie z umową 7243.14.2014, Nr ZP.272.1.293.2014, z dnia 27 maja 2014
roku zawańej w przedmiocie wykonywania usług publicznych o charakterze publicznego
transpońu zborowego. Na podstawie zarządzenia Nr 180/13 Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zasad ustalania wysokości, kontroli
i rozliczania rekompensaty za świadczenie usług w zakresie publicznego transpońu
zbiorowego zostanie pżeznaczona na pokrycie amońyzacji zakupionych w ramach projektu
następujących środkow trwałych
1. Autobusykomunikacjimiejskiej.
. 3 nowoczesne niskopodłogowe autobusy miejskie hybrydowe o długoścido 12,5 m,
o 4 nowoczesne niskopodłogowe autobusy miejskie o długoścido12,5 m,
2. Rozbudowany zostanie System Zarządzania Flotą. Rozbudowa będzie obejmowała:
o dynamiczną informację pasazerską w serwisie www,
. dynamiczną informację pasazerską w aplikacji na smańfony,
o dotykowy terminal kierowcy informujący m.in. o opóznieniu lub przyśpieszeniu kursu,
. oprogramowanie specjalistyczne do zarządzania rozkładem jazdy,
:

.

o
r

oprogramowanie do zarządzania i ewidencji czasu pracy kierowcow, oraz
pra cown kow zaplecza tech n iczneg o,
prz!§otowanie infrastruktury systemu poboru opłat za przejazd w kierunku
elektronicznych rozliczeń,
rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego,
i

.
o
3.

montaż systemow blokady alkoholowej we wszystkich pojazdach,
montaz ładowarek usB we wszystkich pojazdach,
Utworzone zostanie stanowisko kontrolno-diagnostyczne autobusow komunikacji

miejskiej.

Wartośćprojektu: 10.738.084 ,50 zł, kwota dofinasowania.7 .42Q.627 ,50 zł,
Finasowanie z w wysokości 85 % ich wańościpoczątkowej zostanie ze środków w/w
wskazanych RPO a nie ze środkow Organizatora.
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