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   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
 
 
 
Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi sprzątania i utrzymania czystości w 
autobusach miejskich.  
 
1. Prace związane z przedmiotem zamówienia obejmować będą autobusy miejskie o 
różnych długościach: 18 m, 12 m.  
Struktura taboru autobusowego w zależności od typu wozów kształtuje się następująco: ok. 
65% posiadanego taboru stanowią autobusy standardowe (12 m), natomiast ok. 35% -autobusy 
przegubowe (18 m). Aktualny stan taboru (na 31.12.2017 r.) wynosi 78 autobusów. 
  
2. Liczba dni od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.  przypadających na dni powszednie oraz 
soboty, niedziele i święta. 
Liczba dni powszednich            - 252  
Liczba dni świątecznych wraz z sobotami i niedzielami - 113 
 
3. Godziny i ilości wykonywania usługi sprzątania i utrzymania czystości w autobusach 
miejskich: 
- od poniedziałku do piątku – 72szt. +/- 6 (różnej długości) od godz.17.00  
- soboty, niedziele i święta   - 37szt. +/- 8 (różnej długości) od godz.17.00  
 
Autobusy muszą być w 100% gotowe do pracy o godz. 04:00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZAKRES CZYNNO ŚCI   
 

 
1 Zamiatanie schodów 

2 Przecieranie na wilgotno schodów 

3 Zamiatanie podłogi autobusów 

4 Przecieranie na wilgotno podłogi autobusów 

5 Przecieranie na wilgotno sufitów i otworów wentylacyjnych 

6 Przecieranie na wilgotno poręczy podsufitowych i pionowych oraz tych z otworów 
wentylacyjnych i szyberdachu 

7 Przecieranie na wilgotno wszystkich szyb wewnątrz pojazdu, w tym szyb kabiny 
kierowcy 

8 Przecieranie ścian bocznych i wnętrza (kabiny i wejścia) 

9 Przecieranie siedzeń pasażerskich 

10 Odkurzanie, czyszczenie tapicerki (siedzeń pasażerskich) 

11 Przecieranie na wilgotno powierzchni między siedzeniami na nadkolach  

12 Przecieranie listew aluminiowych i z innych materiałów łączących opończe w 
przegubach 

13 Mycie opończy 

14 Przecieranie na wilgotno miejsc między ścianą opończy a karuzelą 

15 Usuwanie pozostałości kleju, papieru, itp. z szyb, ścian po plakatach tak z 
powierzchni zewnętrznych jak i wewnętrznych autobusów 

16 Usuwanie na bieżąco graffiti znajdujących się wewnątrz autobusu 

17 Przecieranie na wilgotno ramek w których znajdują się ogłoszenia 

18 Przecieranie na wilgotno parapetów okiennych i uszczelek gumowych szyb 

19 Przecieranie na wilgotno wewnętrznej strony drzwi autobusu 

20  Gruntowne mycie i sprzątanie wnętrza dwóch autobusów dziennie 

21 Posprzątanie placu manewrowego, w przypadku zanieczyszczenia go 
pozostałościami ze sprzątania autobusów 

22 Mechaniczne sprzątanie placu manewrowego w zależności od potrzeb 



  

  

 


