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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na świadczenie planowanych usług zastępczej komunikacji autobusowej  
na określonych trasach i relacjach na obszarze kursowania pociągów uruchamianych przez 

Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o. 

 

Po zawarciu Umowy Ramowej z wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawcą niniejszy Opis przedmiotu 

zamówienia będzie stanowił Załącznik nr 1 do Umowy Ramowej.   

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie planowanej usługi wykonywanej w ramach zastępczej komunikacji autobusowej drogowej 
na określonych trasach i relacjach, poprzez zapewnienie na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami na obszarze 
kursowania pociągów uruchamianych przez Warszawska Kolej Dojazdową sp. z o.o. 

2. Przewoźnik zobowiązuje się do świadczenia planowej usługi autobusowego przewozu osób na wskazanych w zamówieniu trasach,  
w ramach podstawowych relacji przejazdu Grodzisk Maz. Radońska – Warszawa Śródmieście WKD i Milanówek Grudów – Warszawa 
Śródmieście WKD. 

Wykonawca świadczyć będzie ZKA na jednej lub kilku następujących relacjach:  

a) Warszawa Śródmieście WKD – Komorów WKD  

b) Warszawa Śródmieście WKD – Warszawa Aleje Jerozolimskie  

c) Grodzisk Mazowiecki Radońska - Podkowa Leśna Główna   

d) Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów  

Zamawiający informuje dodatkowo, że usługa może dotyczyć również mniejszych fragmentów wskazanych relacji, w zależności od 
potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy Ramowej. 

3. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany na podstawie Umowy Ramowej, po zawarciu odrębnych Umów Wykonawczych.  

4. Maksymalna wielkość pracy przewozowej w okresie obowiązywania umowy ramowej: 97 552,20 wozkm. Faktyczna liczba zleconych 
wozokilometrów zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy ramowej. 

5. Zamawiający zleci wykonanie usługi w odrębnych zamówieniach wykonawczych w okresie od zawarcia Umowy Wykonawczej do 
31.12.2022 r. bądź do wyczerpania limitu pracy przewozowej wskazanej w ust. 4, w zależności od tego, które zadanie nastąpi jako 
pierwsze. 

6. Usługa polega na przewozie pasażerów zgodnie z rozkładem jazdy, z wyłączeniem sprzedaży biletów. Wykonawca zobowiązany jest 
do przewozu podróżnych na podstawie ważnych biletów Spółki WKD, które mogą podlegać kontroli Zamawiającego; 

7. Świadczenie usługi przewozu odbywać się będzie zgodnie z przedstawionym rozkładem jazdy autobusów, określonym każdorazowo w 
zapytaniu ofertowym. Wykonawca zadysponuje odpowiednią wymaganą liczbę autobusów zgodnie z przedstawionym rozkładem jazdy 
oraz planem obiegów. Autobusy obsługiwać będą wyłącznie przystanki komunikacyjne wskazane przez Zamawiającego w zapytaniu 
ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić zmiany w sposób realizacji przewozu w uzgodnieniu z Zamawiającym, czego nie 
można było wcześniej przewidzieć. 

8. Wykonawca będzie niezwłocznie powiadamiać Zamawiającego o problemach wynikających z realizacji przedmiotu umowy, a także 
przekaże inne uwagi i sugestie w miarę ich zaistnienia (np. opóźnienia w realizacji rozkładów jazdy). 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi przewozu zgodnie z obowiązującym Regulaminem przewozu osób, rzeczy i 
zwierząt przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., udostępnionym na stronie internetowej. 

10. Do zadań Wykonawcy należy: 

10.1. wykonywanie usługi przewozu w ramach zastępczej komunikacji autobusowej; 

10.2. w czasie przewozu podróżnych Wykonawca zobowiązany jest do zatrzymywania autobusów w wyznaczonych przez 
Zamawiającego miejscach w pobliżu stacji i przystanków kolejowych; 
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10.3. bieżące rozpowszechnianie autobusowego rozkładu jazdy na przystankach komunikacyjnych. Wykonawca we własnym zakresie 
zobowiązany jest do otrzymania zezwolenia na korzystanie z przystanków. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
umieszczenia ramek na rozkłady jazdy na słupkach przystankowych lub na wiatach przystankowych (w uzgodnieniu z zarządcą 
infrastruktury) uniemożliwiających kradzież lub zamoknięcie rozkładu jazdy. Zamawiający przekaże rozkłady jazdy przeznaczone 
do rozpowszechnienia, a Wykonawca zapewni oznakowanie przystanków komunikacyjnych najpóźniej na 1 dzień przed 
rozpoczęciem realizacji Umowy Wykonawczej; 

10.4. przejazd pomiędzy poszczególnymi przystankami w sposób optymalny ze względu na odległość na trasach wskazanych przez 
Zamawiającego. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest  uzyskać od zarządców dróg wszelkich wymaganych 
pozwoleń na przejazd. W celu wyjaśnienia wątpliwości Strony postanawiają, że do liczby wozokilometrów stanowiących 
podstawę obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy nie będą wliczane dodatkowe wozokilometry, wynikające z dojazdu autobusu 
z siedziby czy miejsca postojowego Wykonawcy do przystanku rozpoczynającego świadczenie usługi (tzw, dojazd pustego 
autobusu na miejsce). Ewentualna zmiana trasy przejazdu autobusów, spowodowana wyłączeniem z ruchu odcinków dróg 
znajdujących się na najkrótszej trasie przejazdu będzie obciążała Wykonawcę. Wartość powinna zostać skalkulowana przez 
Wykonawcę w cenie ofertowej (w cenie za 1 wozkm realizacji usługi); 

10.5. zapewnienie miejsc postojowych i parkingowych dla pojazdów Wykonawcy oraz uzgodnienie korzystania z przystanków 
komunikacyjnych i dworców na trasie przejazdu. Wszelkie ewentualne koszty Wykonawca jest zobowiązany pokryć we własnym 
zakresie; 

10.6. zapewnienie kierowcom autobusów telefonów komórkowych dla operatywnej łączności z dyspozytorem i osobami 
odpowiedzialnymi za wykonanie Umowy ze strony Zamawiającego na wypadek utrudnień podczas realizacji usługi przewozowej; 

10.7. zapewnienie na własny koszt dyspozytora, który będzie w stałym kontakcie ze swoimi kierowcami oraz dyspozytorem i osobami 
odpowiedzialnymi za wykonanie Umowy ze strony Zamawiającego; 

10.8. zapewnienie tablic kierunkowych (relacyjnych) umieszczonych za przednią szybą i zaprogramowania tablic elektronicznych. 
Wzory oznakowania i tablic należy uzgodnić z Zamawiającym. Przykładowe wzory tablic kierunkowych oraz warunki ich 
wykonania zostaną przedstawione przez Zamawiającego; 

11. Wykonawca zobowiązany jest posiadać niezbędną ilość taboru do wykonania rozkładu jazdy tj. min. 4 autobusy. Ilość autobusów 
potrzebnych do realizacji zadania będzie za każdym razem wskazywana przez Zamawiającego.   

12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rezerwy pojazdów (minimum 1 pojazd), o takim samym standardzie w celu wymiany  
w razie awarii kursującego autobusu. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazdy sprawne technicznie, posiadające ważne badania techniczne i aktualną polisę OC, 
aktualne ubezpieczenie NW dla kierowcy i pasażera oraz wszelkie wymagane prawem wyposażenie pojazdu; 

14. Usługi przewozowe muszą być wykonywane pojazdami spełniającymi następujące wymagania: 

14.1. autobusy niskopodłogowe lub z częściowo obniżoną podłogą w przynajmniej jednych drzwiach, przystosowanych do przewozu 
osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym na wózkach inwalidzkich, umożliwiających 
przewóz co najmniej 80 osób, z czego co najmniej 23 osób na miejscach siedzących. Liczbę miejsc stojących należy obliczyć 
przyjmując wskaźnik maksymalny 4 os./m2. 

14.2. Każdy z autobusów musi spełniać ponadto następujące warunki: 

14.2.1. rok produkcji nie wcześniejszy niż 2008; 

14.2.2. długość pojazdu: minimum 11 500 mm; 

14.2.3. wyposażony w rampę umożliwiającą wjazd do autobusu osoby na wózku inwalidzkim, w tym na wózku elektrycznym; 

14.2.4. wyposażony w miejsce do przewozu co najmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim; 

14.2.5. wyposażony w sprawną i wydajną klimatyzację; 

14.2.6. wyposażony w sprawny i wydajny system ogrzewania przestrzeni pasażerskiej; 

14.2.7. wyposażony w tablicę elektroniczną czołową. Tablica elektroniczna przygotowana do: oznaczenia linii w postaci 
alfanumerycznej; oznaczenia nazwy przystanku końcowego w jednym bądź w dwóch wierszach; możliwości 
prezentowania dodatkowych elementów graficznych (piktogramów);  

14.2.8. wyposażony w tradycyjną tablicę czołową umieszczoną za przednią szybą uwzględniającą nazwę Zamawiającego, 
trasę przejazdu, nazwę linii i informację o przewozie zastępczym za pociąg. Wzór tablicy należy uzgodnić z 
Zamawiającym po podpisaniu Umowy; 

14.2.9. wyposażony w tablicę elektroniczną boczną lub ramkę na tradycyjną tablicę kierunkową. Tablica boczna (elektroniczna 
lub tradycyjna) powinna spełniać warunki jak dla tablicy czołowej; 
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14.2.10. spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO IV ; 

14.2.11. autobus ma być konstrukcyjnie i funkcjonalnie przystosowany do przewozu osób na miejscach siedzących  
i stojących w warunkach komunikacji miejskiej; 

14.2.12. autobus musi spełniać warunki techniczne i być dopuszczonym do ruchu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110) oraz ma odpowiadać parametrom techniczno-
eksploatacyjnym określonym w obowiązujących przepisach tj. określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – obwieszczenie 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 stycznia 2015 r.; 

14.2.13. wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy; 

14.2.14. układ drzwi: 2-2-2 lub 2-2-0, lub 2-2-1, lub 1-2-2, rozmieszczone równomiernie na całej długości prawej ściany 
nadwozia, lub w przypadku układu dwudrzwiowego, pierwsze drzwi przed pierwszą osią, drugie drzwi w części 
środkowej pomiędzy osiami; 

14.2.15. autobus musi posiadać jednolitą kolorystykę karoserii, w szczególności bez reklam i bez logo innych przewoźników, 
ani operatorów transportu zbiorowego (Zamawiający dopuszcza obecność logo Wykonawcy); 

14.2.16. pojazd musi być utrzymany w należytej czystości. 

15. Wymagania w stosunku do kierowców: 

15.1. Usługi przewozowe musza być wykonywane przez osoby spełniające wymagania określone w przepisach ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz. U. 2019.21140 tj. z późn. zm.) przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 110) oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do 
kierowców; 

15.2. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania osób wykonujących realizację usługi ze znajomością języka polskiego na poziomie 
komunikatywnym (dotyczy osób, których językiem ojczystym nie jest polski); 

15.3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić do kierowania pojazdami kierowców posiadających ważne prawo jazdy odpowiedniej 
kategorii oraz ważne badania lekarskie wymagane dla kierowców zawodowych; 

15.4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić do kierowania pojazdami kierowców posiadających znajomość tras dojazdowych do 
dworców i przystanków obsługiwanych przez WKD; 

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osoby przebywające w autobusie oraz za osoby podczas wsiadania  
i wysiadania; 

17. Wykonawca zobowiązuje się do zaspokojenia we własnym zakresie wszelkich roszczeń zgłaszanych przez pasażerów i inne podmioty, 
które poniosły szkody w związku z wykonaniem usługi przez Wykonawcę; 

18. Wykonawca zobowiązany jest na każdorazowe żądanie Zamawiającego umieszczać w pojazdach informacje związane z rozkładami 
jazdy, objazdami, taryfą i innymi informacjami dla podróżnych w trybie bezzwłocznym. W tym celu Zamawiający przesyła Wykonawcy 
wszelkie materiały drogą elektroniczną, pocztą lub przekazuje osobiście. 

19. Wykonawca jest zobligowany do dezynfekcji pojazdu środkami odkażającymi, nie mniej niż 2 razy dziennie podczas przerw w pracy 
pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu prowadzonych czynności wraz z podaniem daty, godziny oraz podpisu 
imiennego osoby wykonującej czynność. Powyższe obowiązuje przez cały okres trwania epidemii lub pandemii ogłoszonej stosownym 
aktem prawnym. 

20. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w pojazdach informację o obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie trwania pandemii bądź 
epidemii, stosownie do obowiązujących w okresie realizacji przedmiotu umowy regulacji, wydawanych na podstawie decyzji właściwych 
organów administracji państwowej. Zamawiający przekaże projekt materiałów drogą elektroniczną. 

21. W przypadku wystąpienia dodatkowych ograniczeń dot. limitów przewozów osób w transporcie w okresie  wykonywania przedmiotu 
Umowy Wykonawczej, Zamawiający zleci obsługę kursów dodatkowymi autobusami celem zachowania dopuszczalnego zapełnienia 
pojazdów. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji dodatkowego taboru. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie 
zwiększonej pracy przewozowej. 

 


