
Projekt analizy kosztów organizacji transportu publicznego w Gminie   

                          miejskiej  Milanówek Powiat Grodziski 

Wg danych na koniec 2017 roku ludność w Milanówku wyniosła 16398 mieszkańców  

1. Podstawowe dane do projektu 

Gmina Milanówek korzysta z usługi  transportu miejskiego świadczonej przez przewoźnika -

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. zo.o. z siedzibą w 

Grodzisku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 33. 

W/w przewoźnik świadczy usługi transportu od początku kwietnia br zgodnie z umową podpisanej 2-

go kwietnia 2019r.  

Przewoźnika wyłonił przetarg publiczny ogłoszony w marcu bieżącego roku dotyczący świadczenia 

regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym autobusami będącymi własnością 

przewoźnika. 

W przetargu uczestniczyło dwóch kontrahentów.  

Zgodnie z warunkami przedmiotowej umowy Przewoźnik obsługuje 3(trzy) linie komunikacyjne: 

Linia A – 35 km (łącznie trasa-powrót) 

Linia B – 14 km (łącznie trasa-powrót) 

Linia C – 4 km (łącznie trasa-powrót) 

Linia A. Charakterystyka linii. 

Trasa rozpoczyna się od przystanku Żukowska, ostatnim przystankiem jest Szpital w Grodzisku 

Mazowieckim. Linia liczy 29 przystanków. W granicach miasta Milanówek znajduje się 20 

przystanków. Kolejne 9 przystanków jest umiejscowionych w obrębie Grodziska Mazowieckiego. 

Autobus obsługujący linię A zatrzymuje się przy największych osiedlach mieszkaniowych Milanówka 

(TBS, Jedwabnik), cmentarzu, stacji PKP oraz przy szpitalu w Grodzisku Mazowieckim. 

Linię obsługuje 1 autobus. Długość trasy w jedną stronę wynosi 17,5 km. Czas przejazdu w jedną 

stronę wynosi około 42 min.   

W dni robocze pierwszy autobus startuje z przystanku Milanówek „Żukowska” o godzinie 7.00. 

Ostatni autobus rusza o godzinie 16.15. W ciągu jednego dnia roboczego autobus wykonuje 6  

pełnych przejazdów.  

W soboty autobus startuje z przystanku Milanówek „Żukowska” o godzinie 7.30. Ostatni autobus 

rusza o godzinie 9.50. W ciągu jednej soboty autobus wykonuje 2 przejazdy. 

 Niedziele i święta autobus Linii A nie kursuje. 

 



 

Linia B. Charakterystyka linii. 

Trasa rozpoczyna się od przystanku Łączna, ostatnim przystankiem jest przedszkole „Kasperek”. Linia 

liczy 8 przystanków. W granicach miasta Milanówek znajduje się 7 przystanków. Jeden  przystanek 

jest umiejscowionych w obrębie Brwinowa. Autobus obsługujący linię B zatrzymuje się przy 

największych osiedlach mieszkaniowych Milanówka (TBS, Jedwabnik), stacji PKP, stacji WKD oraz przy 

przedszkolu „Kasperek”. 

Linię obsługuje 1 autobus. Długość trasy w jedną stronę wynosi  7 km. Czas przejazdu w jedną stronę 

wynosi około 15  min.   

W dni robocze pierwszy autobus startuje z przystanku Milanówek „Łączna” o godzinie 7.00. Ostatni 

autobus rusza o godzinie 16.21. W ciągu jednego dnia roboczego autobus wykonuje 5 pełnych 

przejazdów.  

W soboty, niedziele i święta autobus Linii B nie kursuje. 

Linia C. Charakterystyka linii. 

Linia bezpłatna, powstała tymczasowo na czas remontu przejścia przez tory kolejowe. Linia liczy 5 

przystanki. Linię obsługuje 1 autobus. Trasa rozpoczyna się przy przestanku Kładka ul. Czubińska i 

kończy się po drugiej stronie torów kolejowych na przystanku PKP Warszawska.  Długość trasy w 

jedną stronę wynosi  2 km. Czas przejazdu w jedną stronę wynosi około 12  min.   

W dni robocze pierwszy autobus startuje z przystanku Milanówek „Łączna” o godzinie 5.50. Ostatni 

autobus rusza o godzinie 17.40. W ciągu jednego dnia roboczego autobus wykonuje pełnych 17 

przejazdów.  

W soboty autobus wykonuje 8 pełnych  przejazdów. Pierwszy autobus startuje o godzinie: 6.50, 

ostatni natomiast  o godzinie 13.30. 

Autobus powrotny z przystanku PKP Warszawska nie zatrzymuje się na przystankach WKD Grudów 

oraz Róg Warszawskiej/Z.Herberta. Dzięki zmniejszonej ilości postojów czas powrotnego  przejazdu 

jest krótszy o 5 min i wynosi 7-8 min.  

W niedziele i święta autobus Linii C nie kursuje. 

W/w linie obsługują dwa autobusy VDL Procity oraz jeden Jonckheere Procity. Wszystkie autobusy 

wyprodukowane zostały w 2007 roku. Emisja spalin zgodna z normą EURO 4. 

Umowa świadczenia usługi transportu obowiązuje do dnia 31-go sierpnia 2019r. Na dzień 

sporządzenia niniejszego projektu spółka  PKS Grodzisk Mazowiecki  nie sformułowała zapytania w 

sprawie przedłużenia umowy.  

Z informacji  uzyskanych od Aleksandra Osiadacza z Referatu Technicznej obsługi Miasta Milanówek 

wynika, iż od początku współpracy (tj od dnia 1-go kwietnia 2019) ze spółką PKS Grodzisk Mazowiecki 

nie odnotowano negatywnych opinii  dotyczących przewoźnika jak również nie odnotowano 

informacji na temat zdarzeń drogowych godzących w bezpieczeństwo podróżnych.   



W bieżącym roku podczas kwietniowego posiedzenia Rady Miasta Milanówek, władze miasta 

zaproponowały  wprowadzenie zmian w statucie Gminy Milanówek,  umożliwiających  Gminie 

Milanówek organizację struktur Miejskiego Transportu bez konieczności korzystania z usług 

zewnętrznych przewoźników.  W odpowiedzi Rada Miasta Gminy Milanówek zaleciła wykonanie 

kosztorysu inwestycji. 

2. Opis planowanej inwestycji 

Gmina Milanówek planuje zmiany w obecnie obowiązujących zasadach funkcjonowania sieci 

komunikacji miejskiej i zastąpienie usługi przewozów pasażerskich świadczonej przez zewnętrznego 

dostawcę, własnym transportem miejskim, w ramach planowanej organizacji Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Miejskiej (PKM Milanówek). Do projektu planowany jest zakup 3-ch autobusów 

miejskich o podobnych parametrach w relacji do obecnie wykorzystywanych środków transportu.  

Proponowana ogólna specyfikacja bez uwzględnienia parametrów silnika pojazdu: 

Stan Użytkowania:  

               Nowy 

Pojemność pasażerów: 

 Pojemność: do 16 miejsc siedzących, do 10 miejsc stojących + 1  kierowca 

Wymiary: 

 Długość      do 6 m 

 Szerokość     około 2 m 

 Wysokość max                 2,8 m 

Emisja spalin: 

 Zgodna z normą EURO 6 stosowanej do silników diesla                                                                    

Układ kierowniczy 

 Wspomaganie układu kierowniczego 

Nadwozie: 

 Podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową 

Okna: 

 Szyby pojedyncze 

 Elektrycznie sterowana szyba kierowcy 

 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne 



  

 

Drzwi: 

 Drzwi kierowcy po lewej stronie 

 Drzwi pasażerskie dwuskrzydłowe, otwierane niezależnie z systemem   

 otwierania awaryjnego 

             Kabina kierowcy otwarta. Fotel kierowcy pneumatyczny. Okno boczne i szyba  drzwi      

             ogrzewana elektrycznie. Schowki kierowcy.  

              Dwa komplety opon bezdętkowych     

Wyposażenie 

Światła do jazdy dziennej 

Cyfrowy zegar 

Cyfrowy wskaźnik temperatury 

Pełnowymiarowe koło zapasowe 

Radio + USB + Bluetooth 

Jednostka grzewcza (grzejnik, ogrzewanie) zależne od pracy silnika 

30 mm Standardowe żółte poręcze 

Ręczny szyberdach 

Manualna rampa i miejsce dla wózków (wymagane obniżenie podłogi w części pojazdu w celu 

ułatwienia przejazdu osobom korzystających z wózków inwalidzkich lub podróżujących z wózkami 

dziecięcymi). 

Manualna osłona przeciwsłoneczna kierowcy 

Klimatyzacja całego pojazdu  

Siedzenia bez pasów bezpieczeństwa (w klasie A) 

Tachograf 

Ograniczenie prędkości do 100 km/h 

Cyfrowy tachograf 

Ogrzewania niezależne części pasażerskiej 



Obniżona podłoga w środkowej części pojazdu 

Przednie światła przeciwmgłowe 

Czujnik parkowania 

System przeciwpożarowy  komory silnika 

Podgrzewane szyby kierowcy i pasażerów (podmuchem ciepłego powietrza) 

Centralny zamek 

Wyposażenie dodatkowe: 

Alcolock 

System informacji pasażerskiej 

System monitoringu 

Kasa fiskalna 

Wyposażenie dodatkowe jest dostarczane i montowane przez firmy współpracujące z dostawcami. 

Warunki i okres gwarancji 

24 miesiące od daty zakupu lub 200 000 km 

Termin realizacji 

Do 3 miesięcy od daty podpisania umowy. 

3. Przegląd rynku autobusów miejskich w najniższym segmencie 

Na potrzeby przedmiotowej analizy dokonano przeglądu rynku dostawców autobusów miejskich 

działających w Polsce, oferujących pojazdy o zbliżonych parametrach do tych mieszczących się w 

ramach powyższej specyfikacji.  Ponadto w dniach 16-17 kwietnia 2019 roku przedstawiciel Gminy 

Milanówek uczestniczył w  targach transportu miejskiego w Sosnowcu Silesia Expo.  

Na rynku  polskim występują dwa rodzaje firm zajmujących się dystrybucją autobusów miejskich, są 

to przedstawicielstwa handlowe producentów oraz firmy zajmujące się przebudową busów na 

autobusy miejskie.  Firmy z drugiej grupy ściśle współpracują z producentami autobusów głownie z 

Mercedesem i Iveco.  Produkty oferowane przez poszczególnych dostawców charakteryzuje znaczna 

rozpiętość cenową dochodzącą do 200 pkt proc licząc od ceny najtańszego producenta.   

Poszukiwany pojazd, zgodnie ze specyfikacją, winien mieć obniżoną podłogę w środkowej 

(międzyosiowej części pojazdu) i z uwagi na gabaryty do 6 metrów długości, wyposażony w jeden 

komplet  rozsuwanych drzwi prowadzących do części pasażerskiej.  

Kryterium długości pojazdu do 6 m stanowi najistotniejszy czynnik zawężający możliwości wyboru 

potencjalnego dostawcy.  



Powstałą niszę na Polskim Rynku,  w przedmiotowym segmencie nowych autobusów, wypełnia jeden 

model. Jest to autobus tureckiej marki Karsan (model JEST)  montowany w Polsce  przez Firmę MMI-

Bus z siedzibą w Słupsku. Spółka MMI –Bus powstała w miejsce znanej w przeszłości marki „Kapena”, 

która ogłosiła upadłość w 2017 roku.  Pojazd jest produkowany na podzespołach Iveco.  W 

następstwie ten autobus może być serwisowany w każdym autoryzowanym serwisie „Iveko” 

W procesie zbierania materiałów do projektu przeanalizowano wyłącznie ofertę pojazdów 

dostępnych w Polsce. Niewątpliwie można poszukać innych możliwości zakupu podobnych pojazdów 

w krajach europejskich lub na poza Europą, z zastrzeżeniem ryzyka braku dostępności części 

zamiennych i autoryzowanych serwisów, co z kolei niesie ryzyko generowania dodatkowych kosztów, 

w wyniku dokonywania potencjalnych napraw pojazdów poza granicami kraju. 

Zasadniczo oferta dostępnych w Polsce pojazdów z segmentu mniejszych autobusów rozpoczyna się 

od długości pojazdu powyżej 7m. 

Są to pojazdy takich producentów jak:  Mercedes (adaptacja  Sprintera ), Iveco (adaptacja Stratosa), 

Isuzu, MAN i  MMI-BUS. Na Polskim rynku działa wiele firm zajmujących się dystrybucją tego rodzaju 

autobusów. Do projektu załączono oferty dotyczące niektórych marek. Należy zauważyć widoczną 

korelację wzrostu ceny  pojazdu versus zwiększenie długości. Zalety to; większa liczba miejsc 

siedzących i stojących, przestronność przedziału pasażerskiego.    

Z uwagi na specyfikę planowanej inwestycji  nie analizowano pozostałych segmentów autobusów 

miejskich.  

Wszystkie producenci  autobusów, oferują pojazdy z jednostką napędową diesla spełniających 

europejską normę emisji spalin na poziomie EURO 6 oraz posiadają odpowiednią homologację 

uprawniającą do transportu miejskiego.  

Oprócz napędów Diesla, w przypadku większości marek są dostępne również opcje  alternatywnymi 

jednostkami napędowymi, takimi jak: elektryczne, hybrydowe, CNG. Pojazdy wyposażone w 

alternatywne napędy są znacznie droższe od tych wyposażonych w silniki Diesla, co w połączeniu z 

innymi parametrami (np. konieczność posiadania odpowiedniej infrastruktury do obsługi tego typu 

pojazdów, posiadania odpowiednio przeszkolonego personelu, czyni bezcelowe analizowanie  ich 

ofert sprzedaży. 

Z uwagi na obowiązujące dotacje unijne z funduszu strukturalnego dotyczące dofinansowania 

wymiany starych autobusów miejskich na nowe tz ekologiczne (hybrydowe, elektryczne, CNG itp) i 

związany z tym wzrost popytu  - zwiększył się czas realizacji zamówień. Z informacji uzyskanych od 

dystrybutorów poszczególnych marek autobusów, aktualnie czas realizacji zamówienia wynosi od 4 

do 12 m-cy. 

Otrzymano  wstępne oferty sprzedaży autobusów od poniższych firm: 

1. MMI-Bus sp. Zoo (Tomasz Saj) Karsan Jest 

2. Auto-Cuby sp. Zoo (Tymoteusz Prałat) Mercedes Benz Dolphin City Line 

3. APP Bus (Ryszard Hanus) – Iveco Stratos LF38 

4. VBI Group sp. zoo (Iwona Kowalczyk) – Isuzu NovoCity 

5. Autosan sp. zoo (Grzegorz Królicki) – Autosan SanCity 



Na targach Silesia Expo z pośród w/w Firm swoje pojazdy zaprezentowały Auto-Cuby, VBI Group oraz 

MMI-Bus. 

Dodatkowe wyposażenie może być dostarczone przez jedną z dwóch firm: 

1. Sims sp. zoo 

2. Pixel sp. Zoo 

Dostawcą kas fiskalnych jest firma Emar S.A.. 

Do sporządzenia kosztorysu przyjęto najkorzystniejsze cenowo ofertę MMI-Bus – dealera marki 

„Karsan” oraz ofertę  spółki Pixel –dostawcy dodatkowego wyposażenia.  

4. Finansowanie inwestycji 

Na rynku bankowym występują dwa potencjalne źródła finansowania zakupu środków transportu. Są 

to: 

1. Kredyt Inwestycyjny  

2. Leasing  

Ad.1 Kredyt Inwestycyjny. Zakupu środka transportu dokonuje kredytobiorca. Z chwilą uruchomienia 

transakcji kredytowej Gmina staje się właścicielem  pojazdów. Zakup, w następstwie transakcji 

kredytowej,  jest widoczny w bilansie finansowym Kredytobiorcy. Po stronie aktywów wartościowo 

środki transportu figurują w pozycji środków trwałych, natomiast po stronie pasywów  kredyt 

inwestycyjny jest księgowany w pozycji długoterminowych zobowiązań finansowych oraz częściowo 

w krótkoterminowych zobowiązaniach finansowych.  

Saldo kredytu inwestycyjnego zwiększa wartość wskaźnika zadłużenia. Wartość wskaźnika zadłużenia 

jest brana pod uwagę przez Banki przy okazji  analizy zdolności Klienta do obsługi zadłużenia przy 

okazji przeprowadzania kolejnych transakcji kredytowych , lub  przy okazji odnawiania na kolejny 

okres istniejących krótkoterminowych kredytów obrotowych. Skorzystanie z kredyt inwestycyjnego w 

większości przypadków wymaga dofinansowania inwestycji własnym kapitałem tz udziałem własnym 

kredytobiorcy. Standardowo Banki przyjmują wskaźnik udziału własnego  na poziomie od 20% do 

50% w zależności od polityki kredytowej w danym Banku.  Kredytem Inwestycyjnym finansuję się 

zakup w kwocie netto, zatem obowiązek zapłacenie podatku VAT jest po stronie kredytobiorcy przed 

uruchomieniem środków z kredytu. Jednakże możliwe jest zaciągnięcie kolejnego zobowiązania 

kredytowego w formie krótkoterminowego kredytu obrotowego w celu sfinansowania zapłaty VAT . 

Wówczas źródłem spłaty kredytu jest zwrot VAT z Urzędu Skarbowego.  Z zastrzeżeniem, iż występuje 

ryzyko opóźnienia w zwrocie VAT i tym samym nierozliczenie przez kredytobiorcę zobowiązania w 

terminie. 

Ważną cechą w procesie udzielania kredytów bankowych  jest konieczność podstawienia 

zabezpieczenia. Rodzaje zabezpieczeń transakcji kredytowej , ich wartości jak również uzyskanie 

pozytywnej decyzji kredytowej  jest uzależnione od polityk kredytowych obowiązujących w bankach 

oraz oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy .  Wartość zabezpieczenia dla Banku 

określa wskaźnik LTV i jest uzależniony od wyceny wartości proponowanego zabezpieczenia przez 

Bank .  W konsekwencji  wyliczenia przez Bank niewystarczającej wartości wskaźnika LTV doza 



proponowanych zabezpieczeń, Bank może obniżyć wnioskowaną kwotę kredytu (podwyższenie 

udziału własnego przez kredytobiorcę)  lub zażądać dodatkowych zabezpieczeń transakcji 

kredytowej.   

W celu uzyskania pozytywnej decyzji Bank przeprowadza pełną analizę transakcji kredytowej w tym 

ocenia kondycję finansową kredytobiorcy, zdolność do obsługi zabezpieczeń, jakość zabezpieczenia, 

jakość obsługi wcześniejszych zobowiązań kredytowych jak również stwierdza brak 

przeterminowanych zobowiązań względem innych banków oraz instytucji podatkowych.   

Kolejnym problemem w przypadku kredytowej formy finansowania jest stosunkowo długi czas 

oczekiwania  na decyzję kredytową i uruchomienie kredytu, średnio wynoszący w Bankach około 

jednego miesiąca , licząc od momentu złożenia kompletu dokumentów do momentu uzyskania 

pozytywnej decyzji kredytowej. 

Ponadto jeżeli kredyt jest udzielany w PLN, a przedmiot  jest kupowany w obcej walucie, występuję 

ryzyko wzrostu ceny przedmiotu wyrażonej w PLN względem np. EURO w wyniku wzrostu kursu 

waluty w przedziale czasowym pomiędzy terminem uzyskania pozytywnej decyzji a terminem 

uruchomienia Kredytu.  Dotyczy to wszystkich form finansowania inwestycji. 

Ad2. Leasing, jest odmienną formą finansowania od kredytu. W jego przypadku Gmina nie wnioskuje 

o środki finansowe, które pozwolą jej na wykonanie określonego celu, a o prawo od użytkowania 

przedmiotu leasingu, na warunkach określonych w umowie. Jest to zatem forma łącząca kredyt z 

dzierżawą.  Na rynku są dostępne dwa podstawowe rodzaje leasingu – operacyjny oraz finansowy. 

Przy czym ze względu na korzyści podatkowe częściej wybierany jest leasing operacyjny. 

W przypadku leasingu operacyjnego wpłata początkowa i raty stanowią w całości koszt uzyskania 

przychodu  (obniżając podstawę opodatkowania). W kredycie natomiast jedynie część odsetkowa 

raty jest do niego zaliczana. Dodatkowo firmy leasingowe zazwyczaj wymagają od klientów spełnienia 

mniejszej ilości procedur, mniej dokumentów,  niż jest to w przypadku kredytu. W kwestii własności 

przedmiotu leasingu, to firma leasingowa przez cały okres trwania kontraktu pozostaje jedynym 

właścicielem. Natomiast przy kredycie z chwilą podpisania umowy, przedsiębiorca staje się 

właścicielem kredytowanego środka trwałego. 

Standardowo leasingodawca nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń transakcji. Leasing pozwala na 

finansowanie inwestycji, np. zakupu środka transportu, bez konieczności angażowania środków 

własnych Gminy. Należy jednak mieć na uwadze, że w trakcie trwania umowy, leasingobiorca nie 

posiada praw własności do leasingowanego przedmiotu. Ma wyłącznie prawo do jego użytkowania 

przez określony czas, za co uiszcza miesięczne bądź kwartalne raty tzw. czynsz leasingowy. Po 

zakończeniu umowy, ma prawo do wykupu leasingowanego przedmiotu. Natomiast wartość wykupu 

uzależniona jest od okresu trwania umowy, rodzaju finansowanej ruchomości bądź nieruchomości 

leasingowanej oraz obowiązujących przepisów podatkowych i rachunkowych. 

Obsługa rat leasingowych nie wpływa znacząco na ocenę zdolność kredytową przy okazji ubiegania 

się przez Gminę o kolejne zobowiązania o charakterze kredytowym w przyszłości  (dotyczy to 

specyfiki liczenia zdolności kredytowej do obsługi zobowiązań powszechnie stosowanych w Bankach)  

Leasing finansowy jest pośrednią opcją pomiędzy leasingiem operacyjnym a kredytem 

inwestycyjnym, w praktyce rzadko wybieranym, jako źródło finansowania zakupu nowych środków 



transportu. W przypadku leasingu finansowego, leasingobiorca  zalicza do kosztów amortyzację i 

część odsetkową raty, podatek VAT jest płacony w całości z z góry, obowiązek amortyzacji leży po 

stronie leasingobiorcy, przedmiot leasingu jest własnością leasingobiorcy . 

Porównanie Leasingu Operacyjnego do Kredytu Inwestycyjnego. 

 Leasing operacyjny Kredyt 

Cel Umowy używanie środka trwałego z 
możliwością jego wykupu 

Zakup środka trwałego 

Okres obowiązywania umowy leasing operacyjny - nie krótszy 
niż 40% normatywnego okresu 
amortyzacji aktywa trwałego 
leasing finansowy - w praktyce 
najczęściej zbliżony do okresu 
amortyzacji 

Do negocjacji 

Elastyczność umowy brak możliwości skrócenia 
czasu trwania umowy (przepisy 
amortyzacyjne); 
możliwość dopasowania 
wysokości rat poprzez 
uiszczenie opłaty początkowej 

możliwość zmiany warunków 
umowy poprzez jej 
aneksowanie m.in. wydłużenie 
okresu trwania, prolongata, 
wcześniejsza spłata 

Prawo własności 
finansowanego przedmiotu 

leasingowany przedmiot 
stanowi własność podmiotu 
finansującego 

z chwilą podpisania umowy 
prawo własności przechodni na 
kredytobiorcę 

Proces badania zdolności uproszczony, często nie 
wymaga dostarczenia 
dokumentów finansowych 

najczęściej skomplikowana 
procedura wymagająca 
dostarczenia dokumentów 
finansowych z poprzednich lat 

Korzyści podatkowe leasing operacyjny - możliwość 
zaliczenia całej raty leasingowej 
do kosztów uzyskania 
przychodu 
leasing finansowy- możliwość 
zaliczenia części raty 
odsetkowej do kosztów 
uzyskania przychodu oraz 
prawo do dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych 

brak 

Okres oczekiwania na 
uruchomienie 

Do 2 tyg. 1 m-c  i dłużej 

 

 

Koszty transakcji leasingowej są porównywalne do kosztów transakcji kredytowej. 

Na korzyść Leasingu przemawiają: mniej skomplikowany i szybszy dostęp do finansowania, większa 

pewność uzyskania finansowania oraz korzyści podatkowe.  

Potencjalne oferty dotyczące Kredytu z powodu braku decyzji kredytowej byłyby niepełne, zatem do 

analizy kosztów przyjęto najkorzystniejszą z 4-ch otrzymanych ofert finansowania z firm 

leasingowych. Przedmiotowa oferta dotyczy zakupu 3-ch autobusów miejskich marki „Karsan” model 



Jest. Do niniejszego projektu dołączono kalkulator rat leasingowych, który pozwoli na wyliczenie 

miesięcznych rat leasingowych  w przypadku decyzji a zakupie innych pojazdów, niż analizowany.  

Nie analizowano możliwości dofinansowania zakupu autobusów ze środków pochodzących z 

funduszy strukturalnych UE. 

5. Ubezpieczenie 

Otrzymano trzy wstępne oferty ubezpieczeń. Do analizy kosztów przyjęto najkorzystniejszą cenowo  

ofertę z PZU. 

6. Infrastruktura 

Przeprowadzenie inwestycji wymaga poniesienia przez gminę dodatkowych nakładów finansowych 

na organizację zajezdni tj ogrzewanej hali garażowej, ogrodzenia terenu zajezdni, budowę 

pomieszczeń socjalnych i sanitarnych dla kierowców, utwardzenie terenu. 

Dodatkowo sprawą otwartą pozostaje organizacja systemu monitoringu i ochrony na terenie 

zajezdni.  

Zajezdnia zostanie umiejscowiona na terenie należącym do gminy. 

Obsługa trzech linii komunikacyjnych wymaga zatrudnienie min 5 kierowców na umowę o pracę do 

pracy w systemie dwuzmianowym. Przyjęto iż wynagrodzenie podstawowe każdego kierowcy 

wyniesie 3.500 zł brutto. 

7. Analiza przychodów i kosztów przeprowadzenia inwestycji (w kwotach 

netto) 
1. Wykaz kosztów o charakterze jednorazowym 

a. Budowa zajezdni:                                                              -  ? 

b.  Zakup wyposażenia dodatkowego do autobusów x3:  

 
System informacji pasażerskiej       

lp urządzenie ilość cena 

1 Tablica przednia XTD 16x112 1 

      15 950,00 zł  

2 Tablica boczna XTD 16x84 1 

3 Tablica tylna XTD 16x28 1 

4 Tablica wewnętrzna XTL 16x120 1 

5 Komputer pokładowy XC-4 1 

6 Wzmacniacz akustyczny PWA5 1 

7 Moduł GPS z odbiornikiem 1 

8 Switch ethernet 1 

 
 
 
 

    

     



  Monitoring       

lp urządzenie ilość cena 

1 Rejestrator cyfrowy PVRS 1 

      15 830,00 zł  

2 Kamera przednia IP 1 

3 Kamera tylna IP 3 

4 Kamery wewnętrzne IP 1 

5 Monitor kontrolny 8" 1 

6 Mikrofon 1 

7 Dysk twardy 2 TB 2 

8 Switch PoE 1 

9 Przetwornica zasilania 1 

 
                                                                                               + 95.340  

c.  Zakup kas fiskalnych:                                                        + 15.000   

d. Monitoring bezprzewodowy w zajezdni:                       +  1.200                                                                                      

                                                                                                                                              = 111.540 

Suma koszty jednorazowe:                    111.540 zł netto   

 

2. Koszty stałe  w ujęciu miesięcznym 

a. Rata Leasingowa                                                                                                                 +15.420 

b. Wynagrodzenia Pracowników:                                                                                        +21.092,5 

            Rodzaj składki 
Finansowana przez 

pracodawcę 

Wyliczenie składki do 

zapłacenia przez 

pracodawcę 

Emerytalna 9,76% 3.500x9,762%=342 
Rentowa 6,50%   3.500x6,5%     =228 

Zdrowotna - - 
Chorobowa - - 

Wypadkowa od 0,67% do 3,33%  3.500x śr1,67%=59   

Fundusz Pracy 2,45%    3.500x2,45%      =86 

FGŚP 0,10% 

      

   3.500x0,10%     =3,5 

 

Suma:                                                                                                                 =718,5                                                                                         

Całkowity koszt pracodawcy z tyt. wynagrodzenia 1 kierowcy:              =4.218,5                                                                      

 

                                   

 



c. Paliwo:                                                                                                                                 +5.231,84 

 

Linia A                  23 (dni roboczych)x6(liczba przejazdów)x35km(długość trasy)  +4.830 km/m-c 

                4 (soboty)x2(liczba przejazdów)x35km(długość trasy)                + 280 km/m-c 

                                                                                                                        =5.110 km/mc 

 

Linia B                 23 (dni roboczych)x5(liczba przejazdów)x14km(długość trasy)  +1.610 km/m-c 

                                                                                                                        =1.610 km/m-c 

 

Linia C                  23 (dni roboczych)x17(liczba przejazdów)x4km(długość trasy)  +1.564 km/m-c 

                4 (soboty)x8(liczba przejazdów)x4km(długość trasy)                  + 128 km/m-c 

                                                                                                                         =1.692 km/m-c 

 

Łączne wykonanie km/m-c:                                                                        =8.412 km/m-c 

Śr spalanie Karsan „Jest” wynosi 15 l/100 km 

Cena paliwa Diesel wynosi 5,10 zł/litr                                                                                                       

              Koszt paliwa łącznie(-23% Vat):                                                                                        = 5.231,84 zł                             

d. Ubezpieczenie PZU:  składka roczna/12 m-c                                                           = 684,38             

e. Monitoring                                                                                                                    = 200                                                                       

Suma kosztów stałych/m-c :          42.628,72 zł netto                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Analiza przychodów 

Zgodnie z umową z wykonawcą usługi transportu – PKS Grodzisk Mazowiecki przychody z tytułu 

sprzedaży biletów stanowią przychód wykonawcy.  

Poniżej zastawienie przychodów z tyt. sprzedaży biletów: 

1.  Linia A 

Analiza sprzedaży ogółem biletów ważnych w okresie od 01.04.2019 do 11.04.2019 
 

Data Razem_km L.Kur L.Bil Utarg 

     

1 193,2 12 60 151,39   

2 193,2 12 100 266,67   

3 193,2 12 79 143,06   

4 193,2 12 61 99,07   

5 162,0 10 72 138,43   

6 64,4 4 13 31,02   

8 193,2 12 98 200,93   

9 193,2 12 103 204,17   

10 193,2 12 94 264,35   

11 193,2 12 86 197,22   

Razem: 1772,0 110 766 1696,30 0 

 

2. Linia B 

Analiza sprzedaży ogółem biletów ważnych w okresie od 01.04.2019 do 11.04.2019 
 

Data Razem_km L.Kur L.Bil Utarg 

1 57,0 10 5 4,63 

2 51,3 9 2 2,78 

3 57,0 10 7 6,48 

4 57,0 10 4 4,63 

5 57,0 10 6 6,48 

8 57,0 10 2 3,70 

9 57,0 10 7 12,04 

10 57,0 10 7 12,04 

11 57,0 10 7 12,04 

12 57,0 10 7 12,04 

Razem: 564,3 99 54 76,85 

 

 

Linia C. Przewozy są dokonywane nie odpłatnie 

 



 

Prognoza przychodów w skali 1-go miesiąca  Linia A (liczona średnio w miesiącu bez uwzględnienia 

dni świątecznych, z uwzględnieniem braku kursów w niedziele): 

                                                                                                                           + 4.580  

Prognoza przychodów w skali 1-go miesiąca  Linia B (liczona średnio w miesiącu bez uwzględnienia 

dni świątecznych, z uwzględnieniem braku kursów w niedziele):  

                                                                                                                           + 176,64 

Suma:                                                                                                              = 4.756,64 (Vat-?) 

9. Spodziewana stopa zwrotu w skali miesiąca 

Z powodu niekompletnych danych dotyczących kosztów jednorazowych do wyliczeń nie przyjęto 

wartość z pozycji kosztów jednorazowych. Zatem wyliczona stopa zwrotu nie jest rzeczywistą stopą 

zwrotu określającą zwrot z inwestycji w czasie jej trwania.  Dane do wyliczenia szacunkowej stopy 

zwrotu w skali miesiąca: 

1. Cena usługi z umowy /m-c                                                              + 40.600 

2. Przychody ze sprzedaży biletów /m-c                                           +4.756,64 

3. Suma kosztów stałych  / m-c                                                           -42.628,72 

Wzór: Stopa Zwrotu (szacunkowa) = (wartość końcowa/wartość początkowa -1)x100% 

Stopa Zwrotu (szacunkowa  ) =                                               6 % 

Wartościowo (PLN) =                                                           2.727,92 zł 

^wyliczona stopa zwrotu obarczona jest marginesem błędu +/- 15% 

W obliczenia nie wkalkulowano potencjalnych korzyści z tyt. niższej ceny pojazdów oraz niższej ceny 

wyposażenia dodatkowego, możliwych do osiągnięcia w trakcie przetargu.  Potencjalni dostawcy w 

trakcie rozmów informowali, iż podane ceny w ofertach są cenami katalogowymi.                           

 


