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W artykule przedstawiono wyniki badań funkcjono
wania wydzielonych pasów dla autobusów w ciągu 
Alei Trzech Wieszczów w Krakowie. Badano czasy 
przejazdów autobusów na trasie z wydzielonymi pa
sami autobusowymi w celu ich porównywania i po
kazania różnic wynikających ze zmieniających się 
warunków ruchu w ciągu dnia. 

Wprowadzenie
Nikogo nie dziwi fakt, iż chęć posiadania własnego samo
chodu jest bardzo powszechna i wynika z ciągłej potrzeby 
przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy czy spot
kanie. Tendencję tę odzwierciedla wskaźnik motoryzacji, 
czyli liczba samochodów przypadająca na 1000 mieszkań
ców. W ciągu ostatnich 15 lat wzrósł o blisko 40%, osią
gając wartość około 450 samochodów osobowych przypa
dających na 1000 mieszkańców Krakowa. Uwzględniając 
samochody ciężarowe oraz inne, nie będące pojazdami do 
3,5 t, wartość ta w �008 roku osiągnęła poziom 564, jak 
wynika z ewidencji pojazdów i kierowców Urzędu Miasta 
Krakowa (w stosunku do 303 w 1995) i nadal rośnie. 
Ma to wpływ na życie ludzi w mieście. Znaczne zatłocze
nie ulic to nie tylko problemy w podróżowaniu, poziom 
jego bezpieczeństwa, ale również poważne oddziaływanie 
na środowisko. 

Wydzielenie pasów autobusów w ciągu Alei Trzech Wieszczów
Mieszkańcy, i w dużej mierze osoby spoza Krakowa, dla 
wygody wybierają komunikację indywidualną. Przez takie 
działania sieć ulic w Krakowie jest przeciążona i powstają 
korki. Chcąc zachęcić potencjalnych pasażerów do korzy
stania z komunikacji zbiorowej, wprowadza się udogod
nienia mające na celu usprawnienie jej funkcjonowania, 
poprawę jakości i skraca czasy przejazdów tak, aby stała 
się konkurencją dla komunikacji indywidualnej. Jednym 
z kroków w tym kierunku było zagwarantowanie priorytetu 
dla komunikacji miejskiej w ciągu Alei Trzech Wieszczów 
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przez wydzielenie pasa ruchu tylko dla transportu zbioro
wego. Już w roku 1994 Miejski Zarząd Dróg w Krakowie 
zlecił Instytutowi Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej 
w Krakowie opracowanie w zakresie planowania i progra
mowania poprawy stanu dróg i ulic oraz poprawy jakości 
funkcjonowania transportu. W roku 1995 powstał pro
gram zintegrowanego systemu transportu, który obejmo
wał program interakcji wszystkich środków transporto
wych w obrębie aglomeracji. Pierwsze próby wydzielenia 
pasa autobusowego w ciągu Alei Trzech Wieszczów po
dejmowane były w czasie Wszystkich Świętych. Wtedy to 
jeden z dwóch istniejących pasów ogólnych przeznaczony 
był tylko dla ruchu autobusów. Rozwiązanie takie miało 
zachęcić pasażerów do skorzystania z komunikacji miej
skiej, rozładowując tym samym obciążone ruchem samo
chodowym Aleje. Rozwiązanie to funkcjonowało zgodnie 
z założeniami, w związku z tym zaczęto szczegółowo ana
lizować możliwość wprowadzenia takich zmian na stałe. 
Temat wydzielenia pasów dla autobusów komunikacji 
publicznej rozpoczął się od odcinka alei A. Mickiewicza 
i Z. Krasińskiego (fot. 1). 

Przebudowa wspomnianego odcinka polegała na za
projektowaniu odpowiednio nośnej konstrukcji i posze
rzeniu istniejącej jezdni (prace te wykonał zespół projek
towy MZD) wraz z dokonaniem niezbędnego przełożenia 

Fot. 1. Aleja Z. Krasińskiego z wydzielonym pasem autobusowym
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uzbrojenia podziemnego i jego ochrony. W latach 1996–
1998 przeprowadzany był równocześnie remont mostu 
Dębnickiego (postawiony został słynny tymczasowy 
„Lajkonik”). Wprowadzono tymczasową organizację ru
chu, w ramach której pojazdy komunikacji miejskiej po
ruszały się po dodatkowym, przeznaczonym tylko dla 
nich pasie. Kontynuacja poszerzenia alei J. Słowackiego 
w kierunku ulicy Montelupich i Politechniki Krakowskiej 
została zakończona w �000 roku. Od sierpnia �000 roku 
na całych Alejach Trzech Wieszczów w kierunku ronda 
A. Matecznego ruch odbywał się już dużo płynniej niż do
tychczas. Autobusy, busy i taksówki miały już bowiem 
wydzielony dla siebie pas.

Metodologia badania2

Funkcjonowanie wprowadzonego rozwiązania sprawdzono 
poprzez badanie czasów przejazdu odcinka alei od przystan
ku Opolska Estakada do ronda Grunwaldzkiego (rys. 1). 

Badania przeprowadzono na początku kwietnia �010 
roku i obejmowały one swoim zakresem szczyt popołudnio
wy oraz przejazdy we wczesnych godzinach rannych po nie 
obciążonej sieci ulic Krakowa. Pomiary były prowadzone 
metodą pojazdu testowego poprzez pomiar czasów przejaz
dów kolejnymi autobusami komunikacji miejskiej pomię
dzy kolejnymi przystankami, oraz przejazdy samochodem 
osobowym na tym samym odcinku. Badania wykonano na 
trasie Opolska Estakada–most Grunwaldzki oraz analo
gicznie, na przeciwnej. 

� Na podstawie pracy dyplomowej pt. „Analiza funkcjonowania wydzielonych 
pasów autobusowych w ciągu Alei Trzech Wieszczów w Krakowie” autorstwa 
T. Manterysa i K. Czopek.

Wyniki pomiarów
Pierwszym analizowanym odcinkiem Alei Trzech Wieszczów 
jest fragment pomiędzy przystankami Opolska Estakada 
a most Grunwaldzki. Trasa ta ma długość około 5,5 kilo
metra i składa się z takich odcinków, jak: Cmentarz (NŻ) 
– Nowy Kleparz, Cracovia – Konopnickiej, gdzie częścio
wo nie ma wydzielonych pasów dla komunikacji miejskiej 
i muszą one korzystać z pasów ogólnodostępnych. Wyniki 
pomiarów zestawiono w tabeli 1 i na rysunku �. 

Na wykresie zależności drogi od czasu (rys. �) zestawio
no czasy przejazdów trasy od przystanku Opolska Estakada 
do mostu Grunwaldzkiego. Trzy z nich. oznaczone linią 
przerywaną realizowane były samochodem osobowym, na
tomiast pozostałe dwa, oznaczone linią ciągłą, to najkrótszy 

Rys. 2.  Lokalizacja Alei Trzech Wieszczów z wydzielonym pasem autobusowym – oznaczenie 
punktów pomiarowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie  www.zumi.pl

Zestawienie czasów przejazdu Alei Trzech Wieszczów   
(Opolska Estakada – most Grunwaldzki) autobusem i samochodem

Pojazd Godz. rozpoczęcia  półkursu Czas przejazdu badanego odcinka

Samochód  
osobowy

14:29:45 00:13:57

15:36:48 00:35:29

16:44:48 00:18:41

Autobus  
komunikacji 
miejskiej

05:46:18 00:16:33

14:16:51 00:21:24

14:30:09 00:19:37

14:48:33 00:23:04

15:01:54 00:23:53

15:23:02 00:24:25

15:40:03 00:25:56

15:40:03 00:25:56

15:51:20 00:22:39

16:00:01 00:18:27

16:23:08 00:21:04

16:41:48 00:20:45

16:52:57 00:20:49

16:56:53 00:19:27

17:20:04 00:22:27

17:41:24 00:20:35

18:00:32 00:21:11

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1

Rys. 2. Wykres czasu przejazdu Alejami Trzech Wieszczów (Opolska Estakada – most 
Grunwaldzki)  autobusem i samochodem 
Źródło: opracowanie własne
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i najdłuższy przejazd autobusem korzystającym z wydzielo
nych pasów ruchu. 

Na podstawie wykresu można odczytać, że najszybciej, 
bo w około 14 minut, trasa ta została pokonana samocho
dem osobowym, który wyruszył z przystanku przy Estakadzie 
na ulicy Opolskiej około godziny 14.30. Maksymalna pręd
kość samochodu, zgodna z przepisami na tym odcinku wy
nosiła 70 km/h, podróż przebiegała w sposób płynny, bez 
dłuższych zatrzymań. Jedynie na skrzyżowaniu alei z ulicą 
Czarnowiejską, na skutek ustawionej tam kolejki pojazdów, 
dojazd do linii zatrzymań zajął badanemu samochodowi oko
ło minutę. Przerywaną linią zaznaczono na wykresie przejazd 
samochodem rozpoczęty około 16.30. Był on dłuższy od naj
krótszego o około 5 minut i, podobnie jak poprzednio dojazd 
do linii zatrzymań na skrzyżowaniu z ulicą Czarnowiejską, 
zajął pojazdowi ponad minutę. Przebieg linii obrazujących na 
wykresie czasy dwóch omówionych powyżej przejazdów – 
najkrótszego i średniego – wykazuje pewne podobieństwo. 
W większości są one równoległe, co świadczy o podobnych 
warunkach panujących w czasie obu pomiarów. Najistotniejsze 
różnice widoczne są na odcinku między przystankiem 
Cmentarz (NŻ) a przystankiem Nowy Kleparz, gdzie praw
dopodobnie około godziny 17.00, gdy kończył się szczyt po
południowy, natężenie ruchu było wyższe, co skutkowało 
tworzeniem się większych kolejek do sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu z ulicą Kamienną. Stąd czas przejazdu tego 
odcinka gwałtowniej wzrasta.

 Najdłuższa zbadana podróż samochodem, zaznaczona 
na wykresie przerywaną linią, trwała około 35 minut i roz
poczęła się około godziny 15.37. Panujący wtedy szczyt 
popołudniowy wpłynął w dużej mierze na czas przejazdu, 
co obrazują znaczne skoki wykresu. Szczególnie uciążliwy 
w stosunku do innych pomiarów okazał się odcinek od 
Nowego Kleparza aż do przejazdu przez skrzyżowanie 
z ulicą Czarnowiejską, którego pokonanie zajęło kierowcy 
prawie �0 minut, co stanowiło około 60% czasu przejazdu 
całej trasy. Podczas pomiarów zaobserwowano, że najwięk
sze straty czasu w godzinach szczytu ponoszą kierowcy in
dywidualni na całym odcinku od przystanku Cmentarz 
(NŻ) aż do przejazdu przez skrzyżowanie z ulicą Czarno
wiejską, czyli na długości około �.� kilometra, stanowiące
go 40% badanej 5.5 kilometrowej trasy. 

Dla porównania umieszczono na wykresie dwa ekstre
malne czasy przejazdu autobusu. Podwójną linią oznaczono 
ten najkrótszy, realizowany o godzinie 5.46, przy małym 
obciążeniu sieci drogowej i właściwie eliminując wpływ po
jazdów bez priorytetu. Można zauważyć, że prędkość i czas 
pokonywania odcinków między kolejnymi przystankami są 
takie same jak w przypadku najszybszego przejazdu samo
chodem. Fakt, że autobus przejechał badaną trasę w czasie 
około 3 minut dłuższym wynika jedynie z konieczności za
trzymywania się na przystanku i wymiany pasażerów. 
Można więc mówić o bardzo dobrym wyniku komunikacji 
zbiorowej. 

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja około godziny 
15.40, kiedy to zarejestrowano najdłuższy przejazd autobu
su, wynoszący prawie �6 minut. Nie bez znaczenia był wtedy 

na pewno wzrost natężenia ruchu zarówno na pasach ogól
nodostępnych, jak i na wydzielonym dla autobusów, jednak, 
jak pokazuje wykres, nie to wpłynęło najbardziej na wydłu
żenie czasu. W większości linie obrazujące przejazd autobusu 
są równoległe. Największy skok obserwuje się między przy
stankami: Cmentarz (NŻ) i Nowy Kleparz, czyli tam, gdzie 
brak jest wydzielonego pasa lub, tak jak przy Kleparzu, jest 
on blokowany przez inne pojazdy. Porównując najdłuższy 
przejazd autobusem i samochodem, autobus zdecydowanie 
wygrywa, gdyż mimo że rozpoczął podróż 3 minuty po sa
mochodzie, kończy ją 6.5 minuty wcześniej, co daje mu 9.5 
minuty przewagi, mimo strat poniesionych podczas wymia
ny pasażerów. Wymiana ta w godzinie szczytu popołudnio
wego zajmuje więcej czasu niż podczas rannego przejazdu. 
Co więcej, mimo że oba przejazdy autobusem odbywały się 
w innej porze i przy zupełnie innych natężeniach, przebieg 
wykresów jest bardzo zbliżony. Świadczy to o pewnym po
rządku i płynności przejazdu trasy, a co za tym idzie – o po
prawności funkcjonowania wydzielonych pasów, dzięki któ
rym wpływ innych pojazdów nie jest aż tak mocno odczu
walny przez komunikację zbiorową. 

Wybierając jako środek transportu samochód osobowy, 
należy liczyć się na pewno z dużą zmiennością czasu podróży 
w zależności od pory dnia, tygodnia. Mimo priorytetów cza
sy przejazdów komunikacji zbiorowej również są zróżnico
wane, co można zaobserwować na rysunku 3 przedstawiają
cym czasy przejazdów autobusów na odcinku Cmentarz 
(NŻ) – Nowy Kleparz, czyli tam, gdzie nie ma wydzielonego 
pasa dla autobusów.

Jak łatwo zauważyć, wraz ze wzrostem natężenia ruchu 
wynikającym z szczytu popołudniowego, czas przejazdu 
tego odcinka diametralnie wzrasta. 

Drugim odcinkiem poddanym analizie był kierunek prze
ciwny dla pierwszej zbadanej trasy, czyli most Grunwaldzki 
– Uniwersytet Ekonomiczny. Trasa ta ma długość około 5 
kilometrów. Występują tu odcinki takie jak: Konopnickiej – 
Jubilat, Nowy Kleparz – Cmentarz (NŻ), gdzie częściowo 
nie ma wydzielonych pasów dla komunikacji miejskiej i mu
szą one korzystać z pasów ogólnodostępnych. Wyniki po
miarów zestawiono w tabeli � i na rysunku 4. 

Rys. 3. Wykres zmienności czasów przejazdu autobusu na odcinku Cmentarz (NŻ) – Nowy 
Kleparz
Źródło: opracowanie własne.
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Wykres na rysunku 4 jest analogiczny do rysunku � 
i przedstawia zależność drogi od czasu dla trzech przejaz
dów samochodem osobowym oraz dla dwóch skrajnych 
(najdłuższego i najkrótszego) przejazdów autobusem. 
Pomiary czasu obejmują trasę od mostu Grunwaldzkiego 
do przystanku Uniwersytet Rolniczy, czyli drugi kierunek 
dla badanych linii autobusowych 169 i 114. Liniami prze
rywanymi oznaczono przejazdy samochodem rozpoczynane 
kolejno około godziny:14.04, 14.45 i 16.16.

 Najkrótszy przejazd trwał około 11 minut, czyli o 3 
minuty krócej niż odpowiadający mu przejazd w drugim 
kierunku. Różnica ta może wynikać z innej długości trasy. 
Ta rozpoczynająca się przy moście Grunwaldzkim jest o oko
ło 350 metrów krótsza niż dla kierunku przeciwnego. 

Należy więc spodziewać się, że wszystkie otrzymane wy
niki będą tu niższe. Przejazd ten można podzielić na trzy 
etapy: pierwszy od początku, obejmuje �.4 kilometra 
(plac Inwalidów), kiedy to wykres jest prostolinijny, a za
leżność drogi od czasu wzrasta jednostajnie. Drugi od 
przystanku plac Inwalidów do Nowego Kleparza, gdzie 
następują dwa skoki wykresu, co świadczy o znacznym 
spowolnieniu przejazdu i trzeci od Nowego Kleparza do 
końca trasy, na którym już nie obserwuje się większych 
utrudnień, a podróż przebiega płynnie. Czasy przejazdu 
samochodem tych trzech etapów to 3 minuty dla odcinka 
o długości �.4 kilometra, prawie 5.5 minuty dla odcinka 
0.9 kilometra i � minuty 43 sekundy dla odcinka 1.85 
kilometrowego. Wynika z tego, że przejazd newralgiczne
go, najkrótszego etapu od placu Inwalidów do Kleparza, 
który stanowi jedynie około 17% całej trasy, zajmuje pra
wie 50% czasu całego przejazdu półkursu. Świadczy to o wy
stępowaniu utrudnień między tymi przystankami, które 
w znacznym stopniu wpływają na czas przejazdu samo
chodem. 

Kolejna przerywana linia, którą oznaczono drugi prze
jazd samochodem, o 4 minuty dłuższy od najkrótszego, 
przejawia podobne tendencje. Znowu najgorzej wypada 
wspomniany już odcinek plac Inwalidów – Nowy Kleparz, 
którego przejechanie tym razem zajęło pojazdowi ponad 
7.5 minuty, co stanowi prawie 50% całkowitego czasu. 
Przejazd samochodem około godziny 16.16 oznaczony na 
wykresie ostatnią przerywaną linią kształtuje się już nieco 
inaczej. Od przystanku AGH podróż odbywała się wolniej, 
następnie po minięciu przystanku Grottgera pojazd nadro
bił trochę czasu, by znowu od przystanku Cmentarz (NŻ) 
zwolnić i zakończyć przejazd jako najdłuższy zbadany, z cza
sem ponad 17 minut. Jak widać, linie na wykresie obrazu
jące omówione przejazdy w większości nie przebiegają rów
nolegle, a nawet się przecinają. Oprócz kłopotliwego od
cinka plac Inwalidów – Kleparz ciężko uchwycić jakąś pra
widłowość. 

Właściwie podczas każdego z półkursów pojawiają się 
różne czynniki występujące w różnych miejscach, które 
wpływają na szybszą realizację podróży lub wręcz znacznie 
ją opóźniają. Na omawianym wykresie (rys. 4) liniami cią
głymi zaznaczono również najszybszy i najwolniejszy prze
jazd autobusem. Różnica między tymi dwoma wartościami 
wynosi około 6 minut i 40 sekund (licząc do momentu za
trzymania się na ostatnim przystanku), a najszybszy prze
jazd autobusem jest o 3 minuty �6 sekund dłuższy od ana
logicznego przejazdu samochodem. 

Generalnie przejazd ranny, zaznaczony podwójną linią 
ciągłą realizowany był w miarę płynnie, nie obserwuje się 
tu nagłych skoków, na co prawdopodobnie miało wpływ 
niższe niż w godzinach popołudniowych natężenie ruchu. 
Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja o godzinie 
16.30, zaznaczona pojedynczą linią ciągłą. Analizując jej 
przebieg od początku do przystanku przy ulicy Konop
nickiej, pokrywa się on mniej więcej z przejazdem ran
nym, potem na odcinku do Jubilata czas lekko rośnie. 
Prawdopodobnie z powodu sygnalizacji świetlnej na mo

Zestawienie czasów przejazdu Alei Trzech Wieszczów  
(most Grunwaldzki – Opolska Estakada) autobusem i samochodem

Pojazd Godz. rozpoczęcia półkursu Czas jazdy

Sam.  
osobowy

14:03:41 00:11:18

14:44:41 00:15:20

16:15:56 00:17:24

Autobus 
komunikacji 
miejskiej

06:11:36 00:15:00

14:54:46 00:18:40

15:10:22 00:17:30

15:23:34 00:19:52

15:37:09 00:18:41

15:54:46 00:21:57

16:12:31 00:17:56

16:18:46 00:19:25

16:29:57 00:21:44

16:29:57 00:21:44

16:56:38 00:16:47

17:14:45 00:17:00

17:27:52 00:17:02

17:36:35 00:18:53

18:06:59 00:18:07

18:22:31 00:18:25

18:43:13 00:17:13

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2

Rys. 4. Wykres czasu przejazdu Alei Trzech Wieszczów (most Grunwaldzki – Opolska 
Estakada) autobusem i samochodem 
Źródło: opracowanie własne.
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ście Dębnickim i braku wydzielonego pasa. Sytuacja 
znacznie pogarsza się po minięciu AGH, gdzie dojazd do 
kolejnego przystanku (plac Inwalidów) zajmuje autobu
sowi � minuty i 38 sekund. Przejechanie kolejnego odcin
ka również zajmuje autobusowi bardzo dużo czasu i tak 
naprawdę sytuacja poprawia się dopiero po minięciu przy
stanku Nowy Kleparz, na którym wymiana pasażerów 
trwała prawie 50 sekund. Powodem tych strat czasu, 
mimo obecności wydzielonego pasa autobusowego, jest 
duże natężenie ruchu innych pojazdów, szczególnie skrę
cających w prawo, często blokujących ruch na wydzielo
nym pasie. Dzieje się tak choćby na wlocie skrzyżowania 
z ulicą Karmelicką, gdzie duży potok pojazdów skręcają
cych w prawo blokowany jest przez pieszych, przechodzą
cych w tej samej fazie w poprzek ulicy Karmelickiej. Co za 
tym idzie, nie mogące wykonać manewru w prawo, samo
chody stoją na buspasie, uniemożliwiając przejazd pojaz
dom uprzywilejowanym. Idąc dalej, gdy nagle wszystkie 
te pojazdy przejadą skrzyżowanie i chcą zatrzymać się na 
przystanku plac Inwalidów, często okazuje się, że nie ma 
na tyle miejsca, by zmieścił się tam kolejny bus czy auto
bus lub wręcz jeden blokuje możliwość ruszenia kolejne
mu. Jak widać na wykresie, znacznie zaburza to całkowity 
czas przejazdu trasy, powodując dużą różnicę między pół
kursem rannym a popołudniowym. Oczywiście jest to zja
wisko niekorzystne, a wydzielając pasy dla autobusów, ma 
się na celu między innymi właśnie eliminację lub choćby 
minimalizację wpływu rosnącego natężenia ruchu na 
funkcjonowanie komunikacji zbiorowej. 

Jak łatwo można zauważyć, nie występują na tym od
cinku tak duże wahania czasów przejazdów (rys 5). Można 
zatem wnioskować, iż ruch na tym kierunku odbywa się 
w mniej zakłócony sposób i wydzielone pasy dla autobusów 
spełniają swoje zadanie. Na tym kierunku nie występują aż 
tak duże zmienności jak na pierwszej analizowanej trasie. 
Różnice pomiędzy kolejnymi przejazdami wynikają głów
nie z czynników losowych.

Podsumowanie
W artykule przedstawiono wyniki badań funkcjonowania 
wydzielonych pasów dla autobusów w ciągu Alei Trzech 
Wieszczów w Krakowie. Badano czasy przejazdów auto
busów na trasie z wydzielonymi pasami autobusowymi 
w celu ich porównywania i pokazania różnic wynikających 
ze zmieniających się warunków ruchu w ciągu dnia. 

Wybierając jako środek transportu samochód osobowy, 
należy liczyć się z dużą zmiennością czasu podróży w zależ
ności od pory dnia i tygodnia. Szczyt popołudniowy na uli
cach Krakowa jest bardziej zauważalny na trasie: Opolska 
Estakada – most Grunwaldzki. W przeciwnym kierunku 
nie odgrywa on tak dużego znaczenia dla panujących wa
runków ruchowych. W Krakowie w ciągu Alei Trzech 
Wieszczów wydzielone pasy autobusowe funkcjonują po
prawnie, co potwierdzają badania czasów przejazdu oraz 
sami kierowcy autobusów. Zmienności czasów poszczegól
nych przejazdów wynikają z wykorzystywania wydzielo
nych pasów autobusowych przez pojazdy nieuprawnione 
oraz z pokrywania się odcinków wydzielonych pasów 
z ogólnodostępnymi pasami do prawoskrętu. 
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Rys. 5. Wykres zmienności czasów przejazdu autobusu na odcinku Nowy Kleparz–Cmentarz (NŻ) 
Źródło: opracowanie własne.

• wnętrze tramwaju musi zapewniać możliwie wysoki komfort i atrak-
cyjność podróżowania, zachęcające do korzystania z tramwaju i jed-
nocześnie charakteryzować się wysoką odpornością na wandalizm 
oraz umożliwiać łatwe usuwania zabrudzeń,

• całkowita pojemność wagonu nie może być mniejsza niż 260 osób, przy 
normatywnym napełnieniu 5 osób na 1 m2, przy czym miejsca siedzące 
winny mieścić się w granicach 20% całkowitej pojemności wagonu,

Wyłoniony w przetargu wykonawca zobowiązany będzie do zmodernizo-
wania tramwajów do dnia 31 marca 2012 roku. O udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali modernizację lub produkcję 
tramwajów (minimum 3), polegającą na zastosowaniu napędów prądu prze-
miennego i wykonaniu elementów niskiej podłogi w okresie ostatnich 3 lat. 
Oferty można składać do dnia 23 sierpnia 2011 roku. Kryteria wyboru są 
następujące: cena oferty w złotych polskich (70%), skrócony termin odbio-
ru ostatecznego wagonu po modernizacji w dniach kalendarzowych (20%), 
okres gwarancji w pełnych miesiącach (10%). 

Oprócz wykonania samej modernizacji MPK Kraków oczekuje od wyko-
nawcy przekazania kompletnej dokumentacji technicznej wagonu 405N-
Kr wraz z autorskimi prawami majątkowymi, a także przeprowadzenia 
szkoleń dla swoich pracowników. Szacowana wartość zamówienia to 5,5 
mln zł. To o około 40% mniej niż zakup nowego Bombardiera. 
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