
Załącznik nr 4 do Umowy ………………………… 

 

Kontrola jakości i potrącenia kwot nienależnych 

 

1. Zamawiający będzie prowadził ocenę jakości Usług na podstawie: 

a) kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników, 

b) analizy przekazanych przez Wykonawcę kart drogowych i danych lokalizacji pojazdów, 

c) przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych skarg pasażerów. 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji Umowy, w trybie przewidzianym w Umowie, 

Zamawiający dokona potrącenia kwot nienależnych, w wysokości równej iloczynowi Stawki bazowej za 

jeden wozokilometr oraz sumy U współczynników kwot nienależnych naliczonych w danym miesiącu 

rozliczeniowym za każde stwierdzone uchybienia. Przyjmuje się następującą wartość współczynników kwot 

nienależnych z poszczególne uchybienia: 

punkt opis uchybienia współczynnik 

2.1.  niewykonanie całości lub części kursu z winy Wykonawcy  30 

2.2.  niewykonanie pierwszego lub ostatniego kursu danej linii 50 

2.3.  opóźnienie 3 

2.4.  przyspieszenie 15 

2.5.  samowolna zmiana trasy skutkująca pominięciem przystanku lub 

niezatrzymanie się na przystanku mimo żądania pasażerów 

20 

2.6.  niedopełnienie wymogów Umowy skutkujące niezrealizowaniem przesiadki 

pomiędzy autobusem komunikacji miejskiej a gminnej 

10 

2.7.  nieprzekazanie w wymaganym terminie dokumentacji, w szczególności kart 

drogowych, protokołu wykonania usług, danych lokalizacji autobusów oraz 

informacji o rozpatrzeniu skarg i wniosków 

100 

2.8.  brak lub nierzetelnie wypełniana karta drogowa (pominięcie informacji 

wymaganych Umową) 

20 

2.9.  fałszowanie karty drogowej, poprzez wpisanie informacji niezgodnych ze 

stanem faktycznym bądź brak wpisów dotyczących punktualności, zmian trasy 

oraz kursów niezrealizowanych 

100 

2.10.  niewłaściwa temperatura w autobusie, wynikająca z nieuruchomionych bądź 

niesprawnych urządzeń klimatyzacyjnych bądź grzewczych 

20 

2.11.  wykonywanie kursów taborem zastępczym bez poinformowania 

Zamawiającego w trybie przewidzianym Umową 

100 

2.12.  wykonanie kursu autobusem niespełniającym wymogów określonych 

w Załączniku nr 3 do OPZ w zakresie identyfikacji wizualnej, informacji 

o przepisach porządkowych, regulaminach, komunikatów dla pasażerów oraz 

ekspozycji reklam 

5 

2.13.  wykonanie kursu bez oznakowania liniowego zgodnego z zapisami Załącznika 

nr 3 do OPZ lub użycie oznakowania liniowego niezgodnego z zapisami 

Załącznika nr 3 do OPZ 

10 

2.14.  wykonanie kursu z oznakowaniem liniowym wprowadzającym w błąd (np. 

niewłaściwy kierunek bądź numer linii, treść tablicy lub wyświetlacza 

niezgodna z wymogami Załącznika nr 3 do OPZ) 

15 



2.15.  wykonanie kursu z oznakowaniem liniowym nieczytelnym dla pasażera (np. 

na skutek brudnej szyby, zasłoniętej tablicy) 

5 

2.16.  brak lub niezgodność wymaganych ubezpieczeń 100 

2.17.  brak lub niezgodność ze stanem faktycznym licencji lub zaświadczeń 100 

2.18.  odjazd z przystanku lub jazda między przystankami z otwartymi drzwiami 20 

2.19.  brak możliwości przewozu osoby niepełnosprawnej bądź wózka dziecięcego 

na skutek użycia taboru niezgodnego z Umową (za wyjątkiem przewidzianych 

Umową sytuacji użycia taboru zastępczego) lub na skutek niesprawności 

urządzeń 

50 

2.20.  palenie tytoniu lub e-papierosa przez kierowcę w autobusie lub na przystanku 30 

2.21.  korzystanie przez kierowcę z telefonu wymagającego trzymania słuchawki 

bądź mikrofonu w ręku 

30 

2.22. z zanieczyszczenie autobusu spowodowane przez kierowcę 30 

2.23.  zawinione zachowanie kierowcy skutkujące zagrożeniem bezpieczeństwa 

pasażerów lub innych uczestników ruchu drogowego 

40 

2.24.  nieudzielenie pasażerom informacji na temat obowiązujących tras, rozkładów 

jazdy, przesiadek na autobusy komunikacji miejskiej oraz czasowych zmian 

tras 

20 

2.25.  nieumieszczenie w autobusie informacji przekazanych przez Zamawiającego 

(komunikaty, ulotki) 

10 

2.26.  nieumieszczenie na stronie internetowej graficznego schematu Linii, rozkładu 

jazdy linii komunikacji gminnej i miejskiej, informacji o rozpatrywaniu skarg 

i wniosków, komunikatów i ankiet dla pasażerów 

20 

2.27. n niewywiązywanie się z deklarowanych w formularzu ofertowym obowiązków 

w zakresie funkcjonowania kanałów informowania pasażerów 

100 

 


