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Załącznik nr 5 do umowy nr _____________ 
Standardy jakości świadczenia usług wynikające z umowy łączącej gminę-miasto 

Grudziądz i Zamawiającego 

 

A. Standardy jakości 

1. Jakość świadczonych przez Wykonawcę usług przewozowych określają 

następujące cechy: 

a) punktualność kursowania pojazdów na linii, 

b) stopień realizacji planowanych kursów, 

c) prawidłowość oznakowania pojazdów, 

d) sprawność wyposażenia technicznego pojazdów, 

e) czystość zewnętrzna i wewnętrzna pojazdów, 

f) estetyka i schludność kierowców.  

Wyżej wymienione cechy jakości weryfikowane za pomocą kontroli są podstawą 

do pomniejszania wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z umową.  

2. Za odjazd punktualny uważa się każdy przypadek, w którym odjazd pojazdu 

nastąpił nie później niż w ciągu 2 minut w stosunku do czasu ustalonego 

w rozkładzie jazdy. Dopuszczony jest również odjazd realizowany 

z przyspieszeniem w stosunku do czasu ustalonego w rozkładzie jazdy nie 

większym niż 2 minuty. Za odjazd niepunktualny uznaje się odjazd nie spełniający 

warunków określonych w niniejszym punkcie, z zastrzeżeniem pkt 3. 

3. Każdy, zależny od Wykonawcy przypadek odjazdu pojazdu z przystanku  

w stosunku do czasu ustalonego w rozkładzie jazdy: 

a)  z przyspieszeniem większym niż 5 minut; 

b) z opóźnieniem większym niż 5 minut, 

będzie traktowany jako niewykonanie kursu przewidzianego w rozkładzie,  

z wyjątkiem sytuacji, gdy na linię zostanie skierowany pojazd rezerwy. 

4. Pojazd prawidłowo oznakowany powinien być wyposażony w tablice 

przedstawiające pełną informację liniową, tj. numer linii oraz kierunek jazdy. 

5. Nie dopuszcza się umieszczania innych informacji bez zgody Zamawiającego. 

6. Pojazdy, którymi wykonywane są usługi przewozowe mają być czyste oraz zdatne 

do świadczenia Przewozów na wymaganym poziomie jakości w tym 

w szczególności muszą posiadać (wszelkie odstępstwa od określonych powyżej 

zasad powinny być zgłaszane przez kierowcę dyspozytorowi przed wyjazdem – 

tylko w takim przypadku Wykonawca zwolniony będzie z odpowiedzialności za 

nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu): 

a) umyte nadwozie, 

b) wytarte z zabrudzeń szyby, a w razie potrzeby szyby umyte wewnątrz  

i na zewnątrz, 
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c) zamiecioną, a w razie potrzeby umytą podłogę, 

d) suche i czyste siedzenia, bez widocznych zabrudzeń, 

e) wytarte z zabrudzeń ramki okienne, ściany, sufit, poręcze, uchwyty i inne 

elementy oraz urządzenia wyposażenia wnętrza (elementy te nie mogą mieć 

widocznych zabrudzeń, a w szczególności lepić się do ciała i ubrań po 

dotknięciu), 

f) sprawne oświetlenie wnętrza pojazdu,  

g) funkcjonujące ogrzewanie, gdy temperatura zewnętrzna będzie niższa niż 

5oC. 

7. Standardy dotyczące czystości pojazdów, w zakresie wykonywania prac 

wymagających użycia wody (tzw. prace mokre), nie będą obowiązywać, a kary 

określone w załączniku nr 5 odnoszące się do czystości nie będą naliczane za ich 

nieprzestrzeganie, w przypadku, gdy warunki pogodowe (w szczególności, gdy 

temperatura na zewnątrz będzie niższa niż 0°C) będą uniemożliwiały wykonanie 

czynności wymienionych w pkt 6, Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia 

wszelkich starań zapewniających utrzymanie czystości, zgodnie z postanowieniami 

pkt 6. 

8. W przypadku stwierdzenia przez prowadzącego podczas realizacji kursu powstania 

znacznych zanieczyszczeń wnętrza pogarszających estetykę, komfort podróży 

oraz budzących odrazę, prowadzący ma obowiązek zgłoszenia takiej sytuacji 

dyspozytorowi Zamawiającego.  

9. W sytuacji opisanej w pkt 8 Wykonawca na polecenie dyspozytora zjeżdża na 

zajezdnię w celu wymiany autobusu. 

10. Ocenie podlega czystość i stan taboru komunikacyjnego wg opisu zamieszczonego 

wyżej a kontrola czystości, prowadzona przed rozpoczęciem pracy na linii, 

obejmować musi w szczególności: 

a) zewnętrzną powierzchnię pojazdu, w tym szyby, 

b) szyby od wewnątrz pojazdu oraz uszczelki okienne, 

c) podłogę  i fotele pojazdu,  

d) wykładziny ścienne pojazdu, 

e) poręcze i uchwyty dla pasażerów w pojeździe. 

11. W każdym autobusie powinny znajdować się przepisy porządkowe i taryfowe 

w tym cennik biletów oraz informacji o podmiocie upoważnionym do kontroli 

biletów. – o ich braku kierowca niezwłocznie informuje dyspozytora i postępuje 

zgodnie z jego poleceniami.   

12. Osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich należy udzielić wszelkiej 

możliwej pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, w szczególności wyłożyć 

pochylnię na prośbę osoby niepełnosprawnej na wózku lub innej, występującej 

w jej imieniu. 
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13. Na wszystkich przystankach w pojazdach z przyklękiem, należy obniżyć podłogę 

każdorazowo na czas wejścia osób o widocznej ograniczonej sprawności, osób 

z na wózkach inwalidzkich i osób z wózkami dla dzieci, a także na sygnał lub prośbę 

ustną osób znajdujących się już wewnątrz, na czas opuszczenia przez nie pojazdu 

(w przypadku ewentualnej rezygnacji tych osób z przejazdu). Dopuszcza się, aby 

podłoga była obniżona przez cały czas postoju na przystanku początkowym. 

Podłoga pojazdu nie może być obniżona, jeżeli ze względu na wysokość peronu 

wykonanie „przyklęku” skutkowałby zwiększeniem różnicy pomiędzy poziomem 

podłogi i chodnika.  

14. Kierowca jest odpowiedzialny za prawidłowe ustawienie tablic kierunkowych oraz 

numeru linii na której wykonywany jest przewóz zgodnie z poniższymi zasadami. 

15. W trakcie wyjazdów na linię Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego 

oznakowania pojazdów w czasie wyjazdów z zajezdni poprzez oznaczenie: „MZK 

Grudziądz” lub „WYJAZD NA LINIĘ”, dopuszcza się także oznaczenie w czasie 

wyjazdu jako numer linii cyfrę „0”. 

16. W trakcie wyjazdów na linię Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego 

oznakowania pojazdów w czasie zjazdów do zajezdni poprzez oznaczenie: „ZJAZD 

Z LINII” lub „ZAJEZDNIA”, dopuszcza się także oznaczenie w czasie zjazdu jako 

numer linii cyfrę „0”. 

17. Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniego oznakowania pojazdów w czasie 

awarii pojazdu poprzez oznaczenie: „AWARIA”. 

18. W przypadku uszkodzenia kasowników, jeżeli w autobusie nie działają co najmniej 

dwa sprawne kasowniki kierowca zgłasza ten fakt natychmiast dyspozytorowi 

i postępuje zgodnie z jego poleceniami.   

19. W trakcie pracy kierowcy zobowiązani są do korzystania z radiotelefonu do 

komunikacji z dyspozytorem, w przypadku braku do kontaktu telefonicznego.   

20. W autobusach zainstalowany jest system monitoringu, który rejestruje i zapisuje 

na wewnętrznych dyskach monitoring z pracy pojazdu, zarówno na zewnątrz, jak 

i wewnątrz autobusów.   

21. Kierowcy Wykonawcy zobowiązani są do współpracy z kontrolerami biletów, 

w szczególności do udostępniania im pojazdu, w celu prowadzenia przez nich 

kontroli pasażerów oraz każdorazowego realizowania ustnych poleceń 

kontrolerów biletów w zakresie otwierania i zamykania poszczególnych drzwi, 

wyłączania i włączania kasowników oraz zmiany trasy pojazdu polegającej na 

skierowaniu go – za zgodą dyspozytora do najbliższego komisariatu Policji. Zmiana 

trasy, w opisanym przypadku, wymaga przekazania odpowiedniej prośby 

do dyspozytora, który wydaje w tym zakresie, odpowiednią dyspozycję kierowcy, 

po uprzednim sprawdzeniu, czy nie zagraża to bezpieczeństwu pasażerów, obsługi 

i nie spowoduje uszczerbku w mieniu. 


