
   UWAGI:  
 

 
W związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 
informuje, że jest administratorem Pana/Pani danych osobowych. Pełna informacja (Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych 
osobowych) znajduje się na stronie podmiotowej BIP Spółki: https://bip.ts.szczecin.pl/artykul/klauzula-informacyjna 

    ZLECENIE NR ….... PRZEWOZU OKAZJONALNEGO TRAMWAJEM 

Spółka:                      Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. ul. Klonowica 5; 71-241 Szczecin, 
NIP: 3020000476, KRS: 0000323711 

Klient:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko / nazwa firmy 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres zamieszkania / siedziba firmy 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   telefon kontaktowy                                        adres e-mail                             nr dowodu osobistego lub PESEL/ NIP 
 

Szczegółowe dane dotyczące przewozu okazjonalnego tramwajem: 
1. Typ tramwaju: ……………..….. z Zajezdni POGODNO        /GOLĘCIN       * 
2. Rodzaj wydarzenia: wesele/urodziny/wycieczka szkolna/wycieczka przedszkolna/impreza promocyjna 

/zorganizowana grupa osób prywatnych/inne (jakie?)……………………………………………………………………… 
3. Maksymalna liczba pasażerów: ………………. 

Wybór tras zgodnie z informacją podaną na stronie www.ts.szczecin.pl w zakładce „reklama i wynajem”: 
TRASA I ⃝ 
(1 godz.) 

TRASA II ⃝ 
(1 godz.) 

TRASA III ⃝ 
(1,5 godz.) 

TRASA IV ⃝ 
(1,5 godz.) 

TRASA V ⃝ 
(1,5 godz.) 

TRASA VI ⃝ 
(2 godz.) 

TRASA VII ⃝ 
(2,5 godz.) 

TRASA VIII ⃝ 
(2,5 godz.) 

TRASA IX ⃝ 
(1 godz.) 

TRASA X ⃝ 
(1,5 godz.) 

TRASA XI ⃝ 
(1,5 godz.) 

TRASA 
INDYWIDUALNA ⃝ 

  

Data 
przejazdu: 
 
…………………………
………………………… 

Miejsce (nazwa przystanku) i 
godzina odbioru pasażerów  
 
…………………………………………………
……………………………………………….. 

Przebieg trasy indywidualnej: 
……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 
Czas trwania trasy indywidualnej: ……………………………….. 

Zestaw głośnomówiący:  TAK          /  NIE          * 

 
Wynagrodzenie za usługę ………………….. w kwocie brutto  

*Zaznaczyć właściwe „X” 

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEWOZU OKAZJONALNEGO TRAMWAJEM 
1. Klient zobowiązany jest przed wykonaniem przewozu dostarczyć Spółce wypełniony i podpisany 

Formularz zlecenia przewozu okazjonalnego tramwajem, co oznacza zawarcie umowy, oraz dokonać 
płatności na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury.  

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie na zlecenie Klienta niebiletowanego, okazjonalnego przewozu 
osób na wybranej trasie przejazdu, zgodnie z warunkami zlecenia i postanowieniami niniejszych 
warunków ogólnych. Przedmiot umowy nie obejmuje usługi przewodnika turystycznego. 

3. Klient dokonuje wyboru trasy przejazdu spośród tras I-XI, których przebieg dostępny jest na stronie 
internetowej Spółki ts.szczecin.pl lub uzgadnia przebieg trasy indywidualnej. Czas przejazdu na trasie I 
–XI oraz na trasie indywidualnej liczony jest od momentu wyjazdu wagonu z Zajezdni do powrotu do 
Zajezdni. Trasa przejazdu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Spółki.  

4. W przypadku, gdy czas przejazdu ulegnie przedłużeniu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient 
zobowiązany jest do zapłaty za wydłużony czas przejazdu z zaokrągleniem do 30 minut w górę według 
stawek wskazanych w pkt 5. 

5. Stawki godzinowe przewozu okazjonalnego tramwajem: 

https://bip.ts.szczecin.pl/artykul/klauzula-informacyjna
http://www.ts.szczecin.pl/
mailto:ts@szczecin.pl


  

 
 

……………………………………………………… 
                                                                                                                                         data i podpis Klienta    

Wagon 4N1 293H z doczepą 4ND1 343H 1200 zł brutto/1h 

POZOSTAŁE WAGONY: 

Wagon tramwajowy z zestawem 
głośnomówiącym 

660zł brutto/ 1h 

Wagon tramwajowy bez zestawu 640zł brutto/ 1h 

6. Dopuszczalna liczba pasażerów w wynajmowanym wagonie: 

Zajezdnia Pogodno Zajezdnia Golęcin 

Wagon N 167H – 73 osoby Wagon 4N1 293H – 69 osób  

Wagon N 216H – 62 osoby Doczepa 4ND1 343H - 76 osób 

Wagon Tatra KT4Dt – 116 osób Wagon 105N2KS – 98 osób 

7. Czas przejazdu nie jest tożsamy z czasem przewozu pasażerów. Przewóz pasażerów rozpoczyna się i 
kończy na przystanku tramwajowym umiejscowionym na trasie przejazdu. Miejsce odbioru pasażerów 
wskazuje Klient w umowie przewozu okazjonalnego tramwajem. W przypadku opóźnienia się pasażerów 
Klient ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie dyspozytora właściwej Zajezdni (Pogodno tel.: 
91 487 03 01, Golęcin tel.: 91 421 46 92).W zależności od możliwości technicznych i organizacyjnych 
Spółki strony dokonają uzgodnień w wyborze jednego z następujących rozwiązań: 
1) opóźnienie wyjazdu tramwaju z zajezdni (nie więcej niż o 30 minut), 
2) dokonanie zmiany trasy tramwaju, który opuścił już zajezdnię i powrót po pasażerów w określone 

miejsce, z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty za wydłużony czas przejazdu według zasad 
wskazanych w pkt 4, 

3) zmiany terminu przewozu okazjonalnego tramwajem, z jednoczesnym obowiązkiem zapłaty przez 
Klienta zryczałtowanych kosztów przygotowania wagonu do przewozu w wysokości 200 zł, 

a w przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnego z powyższych, wynagrodzenie z tytułu 
wykonania usługi nie podlega zwrotowi.  
W przypadku niestawienia się pasażerów w miejscu ich odbioru i braku informacji od Klienta, Spółka 
realizuje przejazd po uzgodnionej trasie, a pasażerowie mogą wsiąść do tramwaju na przystanku 
tramwajowym znajdującym się na trasie przejazdu.        

8. Klient dokonuje zapłaty całości wynagrodzenia za wykonanie usługi na podstawie wystawionej przez 
Spółkę faktury i w terminie uzgodnionym przez Strony wskazanym w treści faktury. Zapłata następuje 
przelewem lub gotówką w kasie. W przypadku niedokonania zapłaty w terminie przewóz okazjonalny 
nie odbędzie się w terminie określonym w umowie. 

9. Klient zapewnia, że wagon, którym wykonywany jest przewóz pasażerów nie zostanie wykorzystany w 
sposób sprzeczny z prawem lub naruszający dobra osobiste Spółki, dobre obyczaje i zasady współżycia 
społecznego.  

10. W wagonie tramwajowym zabrania się w szczególności: 
1) spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających,  
2) palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów, 
3) wychylania się, krzyczenia, wystawiania rąk przez okna wagonu oraz wyrzucania z wagonu 

przedmiotów, 
4) czynności zakłócających przejazd, bezpieczeństwo pasażerów lub bezpieczeństwo ruchu 

drogowego. 

11. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Spółce przez pasażerów. Klient zobowiązuje się 
zapłacić Spółce odszkodowanie z tytułu wyrządzonych szkód w wysokości wskazanej w wezwaniu do 
zapłaty, w terminie 14 dni od jego doręczenia. 

12. Klient ma możliwość samodzielnego udekorowania wagonu tramwajowego na własny koszt po ustaleniu 
ze Spółką: 
1) terminu nakładania dekoracji w obecności pracownika Zajezdni, 
2) szczegółowego zakresu planowanych prac, przy czym dopuszczalna jest wyłącznie dekoracja, która 

nie spowoduje uszkodzenia nawierzchni i żadnego elementu wagonu, nie utrudni motorniczemu 
prowadzenia wagonu oraz nie stworzy zagrożenia w ruchu drogowym. 

Klient zobowiązany jest do usunięcia dekoracji natychmiast po zakończeniu przewozu. W przypadku 
niewykonania tego obowiązku Klient zobowiązuje się zapłacić Spółce koszty usunięcia dekoracji w 
wysokości wskazanej w wezwaniu do zapłaty, w terminie 14 dni od jego doręczenia. 


