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Załącznik nr 4 do umowy nr _____________ 
 
Wykaz czynności dodatkowych, które obowiązywać będą kierowców Wykonawcy. 
1. Kierujący pojazdem zobowiązany jest przybyć na zajezdnię lub miejsce zmiany na trasie 

z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym wykonanie wszystkich wymienionych 
czynności dodatkowych. 

2. Po przybyciu na Zajezdnię, kierowca zgłasza się do dyspozytora, od którego otrzyma dokumenty 
przewozowe (kartę drogową, wypis z licencji, zaświadczenie, rozkład jazdy). Jednocześnie 
poddaje się samokontoli testerem alkoholowym. 

3. Następnie kierowca udaje się do przydzielonego autobusu i wykonuje czynności obsługi 
codziennej (OC), w skąd których wchodzą: 
3.1. oględziny wizualne pojazdu (zarysowania, uszkodzenia, czystość pojazdu wewnątrz i na 

zewnątrz) 
3.2. sprawdzenie i uzupełnienie poziomu płynów eksploatacyjnych (olej, płyn do chłodnic, 

adBlue) 
3.3. sprawdzenie dokręcenia kół jezdnych 
3.4. sprawdzenie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego 
3.5. sprawdzenie działania kasowników i tablic kierunkowych 
3.6. uruchomienie pojazdu, a w okresie zimowym uruchomienie ogrzewania i dopiero po 

podgrzaniu, uruchomienie pojazdu 
3.7. Przed wyjazdem sprawdzenie działania drzwi i układu hamulcowego. 

4. Za pomocą radiotelefonu zgłasza dyspozytorowi gotowość wyjazdu z zajezdni na trasę i po 
uzyskaniu zgody opuszcza zajezdnię udając się na przystanek początkowy. 

5. W trakcie wykonywania kursów kierowca podczas postojów na przystankach końcowych 
zobowiązany jest wykonać OC w takim zakresie, na jaki pozwala przerwa w wykonywaniu kursu, 
a w szczególności: 
5.1. sprawdzenie wnętrza pojazdu (czystość) 
5.2. wizualne sprawdzenie na krańcówkach czy nie ma ewentualnych wycieków oleju lub płynu 

pod silnikiem. 
6. Przy zmianie na linii kierowcy nie wolno opuścić autobusu do chwili przybycia zmiennika – 

kierowca przejmujący autobus na linii zobowiązany jest zgłosić ten fakt do dyspozytora. 
7. Po wykonaniu ostatniego kursu kierowca zobowiązany jest do zjazdu do zajezdni. 
8. Na zajezdni (po zakończeniu wykonywania kursów) wykonuje następujące czynności: 

8.1. zdaje dokumenty na dyspozytorni, a przy awarii brygadziście na zmianie, 
8.2. myje autobus na myjni (mycie zewnętrzne), 
8.3. tankuje autobus, 
8.4. podstawia autobus na miejsce postoju (z wyjątkiem awarii, gdy podstawia autobus pod 

warsztat), 
9. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, szczególnie dotyczących stanu technicznego 

autobusu informować na bieżąco dyspozytora, także po zjeździe do zajezdni. 
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