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Załącznik nr 4 do umowy nr …/2022/MZK 

 

Zakres sprzątania tramwajów 
 
W Zajezdni Tramwajowej przy ul. Dworcowej 47 w Grudziądzu na dzień 30.11.2021 roku., znajdują się 
20 wagony tramwajowe przeznaczone do przewozu pasażerów, z czego 8 sztuk stanowią wagony 
dwuprzegubowe typu GT8 i 12 sztuk wagony jednoczłonowe typu 805Na\Nb, w tym 6 sztuk 
po modernizacji. W roku 2022 przybędą również 4 nowe wagony częściowo niskopodłogowe, typu 
Moderus Beta. 
 

A. Czynności codzienne do 7 zestawów (jako zestaw wagonów rozumie się 
jeden wagon przegubowy lub dwa wagony typu 805 połączone w duet): 

1. Codzienne sprzątanie wagonów tramwajowych od poniedziałku do piątku - do 7 zestawów, sobota 
– tylko tramwaje jeżdżące w tym dniu - do 6 zestawów, niedziela – tylko tramwaje jeżdżące w tym 
dniu – do 4 zestawów. 
1.1. Zamiecenie wagonów, zebranie śmieci odkurzaczem (podłoga, stopnie wejściowe) wraz 

z kabiną motorniczego, 
1.2. Wytarcie (umycie) z kurzu i zabrudzeń, a także odkurzenie (umycie) siedzeń, poręczy, 

uchwytów, 
1.3. Opróżnienie śmietniczek, 
1.4. Mycie wewnętrznej strony szyb i przetarcie ich do sucha, 
1.5. Mycie i wytarcie do sucha lusterek wewnętrznych, 
1.6. Usunięcie napisów i pozostałości po ogłoszeniach, plakatach, naklejek, graffiti itp. 
1.7.   Umycie z użyciem detergentów wcześniej odkurzonych powierzchni, przy czym podłoga po 

umyciu powinna być tylko wilgotna (zakaz lania wody z węża), a w razie potrzeby także mycie 
ścian oraz zmycie plam z podłogi w pozostałych wagonach. 

1.8. Odkażenie wagonu ze szczególnym uwzględnieniem poręczy, uchwytów przysufitowych, 
poręczy i uchwytów przy siedzeniach, przycisków w przestrzeni pasażerskiej i przy wejściu 
do wagonu, siedzeń ( siedziska i oparcia) 
 

B. Czynności tygodniowe do 7 zestawów (jako zestaw wagonów rozumie się 
jeden wagon przegubowy lub dwa wagony typu 805 połączone w duet): 

1. Mycie kabiny motorniczego i pulpitu sterowniczego, wraz z wyczyszczeniem za pomocą 
dostępnych detergentów fotela motorniczego, przy czym fotel po czyszczeniu nie powinien być 
mokry. 

2. Mycie siedzeń, ram okiennych, poręczy i uchwytów, usuwanie „zmechaceń” tkanin, pranie siedzeń 
tapicerowanych wg potrzeb, 

3. Mycie szaf sterowniczych. 
2. Mycie zewnętrznych powłok lakierniczych ręczne lub mechaniczne wraz z widoczną częścią dachu  

w wagonach GT8, 
3. Mycie zewnętrzne szyb, lusterek, lamp i przetarcie ich do sucha, 
4. Usunięcie pozostałości po graficie, 
4. Wyczyszczenie z kurzu i zanieczyszczeń zewnętrznych, widocznych części podwozia (wózków 

napędowych), 
5. Umycie z użyciem detergentów wcześniej zamiecionych powierzchni, przy czym podłoga po 

umyciu powinna być tylko wilgotna (zakaz lania wody z węża), a w razie potrzeby także mycie ścian 
oraz zmycie plam z podłogi w pozostałych wagonach. 
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C. Czynności wykonywane raz na kwartał do 7 zestawów (jako zestaw 
wagonów rozumie się jeden wagon przegubowy lub dwa wagony typu 805 
połączone w duet): 

1. Mycie całościowe wnętrza wagonu tramwajowego włącznie z sufitami, wraz z dezynfekcją  
i czyszczeniem. Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnię foteli, poręczy, uchwytów i ram 
okiennych.  

2. Dezynfekcja i neutralizacja zapachów w tramwaju po myciu środkami chemicznymi, 
3. Umycie zdemontowanych kloszy wewnętrznych lamp oświetleniowych, 
4. Czyszczenie pod nadzorem elementów wymagających demontażu (kratki itp.), 
5. Gruntowne mycie tramwaju po przeglądzie okresowym OT lub remoncie, 
6. Mycie zewnętrznych powłok lakierniczych ręczne lub mechaniczne, wraz z widoczną częścią dachu 

w wagonach typu GT8 
7. Mycie zewnętrznych szyb, lusterek, lamp i przetarcie ich do sucha, 
8. Usunięcie zabrudzeń pozostałości po graficie widocznych części dachu wagonu tramwajowego, 
9. Mycie i usunięcie zanieczyszczeń z zewnętrznych, widocznych części podwozia tramwajowego 

oraz wózków napędowych. 
 
Uwaga liczba zestawów (dla poszczególnych czynności) może ulegać zmianie w zależności od ich 
wyjazdu na linie. 
Wykonawca nie może z tego tytułu rościć sobie pretensji w stosunku do Zamawiającego. 

 


