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Załącznik nr 3 do umowy nr …/2022/MZK 

Zakres sprzątania autobusów 
 

A. Okres zimowy od listopada do końca marca: 
1. Codzienne sprzątanie autobusów od niedzieli do piątku – wszystkie pojazdy –  70 szt. w tym 6 szt. 

autobusów przegubowych Solaris, sobota autobusy tylko jeżdżące w tym dniu – 30 szt. bez 
pojazdów przegubowych.  Stan autobusów na dzień 30.11.2021 roku: 70 szt. w tym 6 szt. 
autobusów przegubowych Solaris. 
1.1. Zamiecenie wnętrza pojazdu wraz z kabiną kierowcy, usuniecie lodu, śniegu i piasku ze stopni 

drzwi i podłogi, umycie wcześniej zamiecionych powierzchni przy czym powierzchnia umyta 
powinna być lekko wilgotna (zakaz lania wody z węża), usunięcie śmieci ze śmietniczek, 
zebranie śmieci i wyrzucenie do wyznaczonych pojemników na terenie zajezdni, 

1.2. Usunięcie kurzu i zabrudzeń z siedzeń pasażerskich, odkurzenie siedzeń obitych materiałem, 
usunięcie kurzu z poręczy, uchwytów, nadkoli między siedzeniami i półek, elementów 
plastikowych wewnątrz pojazdu także w kabinie kierowcy, usunięcie kurzu z osłon 
kaloryferów wewnętrznych 

1.3. Usunięcie napisów z siedzeń, ścian bocznych wewnętrznych (po flamastrach, farbach), 
usunięcie pozostałości po ogłoszeniach i plakatach z szyb wewnątrz autobusu, usunięcie 
naklejek niezgodnych z oznakowaniem wewnętrznym pojazdu),  

1.4. Umycie i wyczyszczenie wewnętrznych elementów szyb, ścian działowych przy wejściach do 
autobusu, lusterek wewnętrznych i przetarcie ich do sucha, 

1.5. Dezynfekcja wewnętrznych elementów autobusu mająca bezpośredni kontakt z pasażerem 
poprzez dłonie (rurki, uchwyty, uchwyty przy siedzeniach, poręcze itp.) środkiem do 
dezynfekcji. 

2. Raz w miesiącu (70 autobusów) wg harmonogramu lub listy pojazdów: 
2.1. Gruntowne umycie wnętrza autobusu (sufitów wraz z lukami nawiewnymi umieszczonymi w 

dachu pojazdu, ścian bocznych i kabiny kierowcy, podłogi, szyb wewnętrznych, oczyszczenie 
osłon kaloryferów wewnętrznych, oczyszczenie kratek nagrzewnic i nadmuchów 
wewnętrznych, oczyszczenie kratek wentylacyjnych sufitów, lusterek), 

2.2. Mycie siedzeń i usuwanie zmechaceń z tkanin siedzeń tapicerowanych, pranie siedzeń 
tapicerowanych, 

3. Czynności wykonywane na zlecenie Zamawiającego i według uzgodnionego z Zamawiającym 
harmonogramu (70 autobusów, w tym 6 szt. autobusów przegubowych): 
3.1. Czyszczenie pod nadzorem zamawiającego elementów wymagających demontażu (kratki, 

umycie kloszy wewnętrznych lamp oświetleniowych, inne), 

 
B. Okres letni od kwietnia do października: 
1. Codzienne sprzątanie autobusów od niedzieli do piątku – wszystkie pojazdy – 70 szt. w tym 6 szt. 

autobusów przegubowych Solaris, sobota autobusy tylko jeżdżące w tym dniu – 30 szt. bez 
autobusów przegubowych. Stan autobusów na dzień 30.11.2021 roku: 70 szt. w tym 6 szt. 
autobusów przegubowych Solaris 
1.1. Zamiecenie wnętrza pojazdu wraz z kabiną kierowcy, usuniecie piasku ze stopni drzwi  

i podłogi, umycie wcześniej zamiecionych powierzchni, przy czym powierzchnia umyta 
powinna być lekko wilgotna (zakaz lania wody z węża), usunięcie śmieci ze śmietniczek, 
zebranie śmieci i wyrzucenie do wyznaczonych pojemników na terenie zajezdni, 

1.2. Usunięcie kurzu i zabrudzeń z siedzeń pasażerskich, odkurzenie siedzeń obitych materiałem, 
usunięcie kurzu z poręczy, uchwytów, nadkoli między siedzeniami i półek, elementów 
plastikowych wewnątrz pojazdu także w kabinie kierowcy, usunięcie kurzu z osłon 
kaloryferów wewnętrznych 
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1.3. Usunięcie napisów z siedzeń, ścian bocznych wewnętrznych (po flamastrach, farbach), 
usunięcie pozostałości po ogłoszeniach, naklejkach i plakatach z szyb wewnątrz autobusu, 
usunięcie naklejek niezgodnych z oznakowaniem wewnętrznym pojazdu), 

1.4. Umycie wewnętrznych elementów szyb, ścian działowych przy wejściach do autobusu, 
lusterek wewnętrznych i przetarcie ich do sucha, 

1.5. Dezynfekcja wewnętrznych elementów autobusu mająca bezpośredni kontakt z pasażerem 
poprzez dłonie (rurki, uchwyty, uchwyty przy siedzeniach, poręcze) środkiem do dezynfekcji. 

2. Raz w miesiącu (70 autobusów, w tym 6 szt. autobusów przegubowych) wg harmonogramu lub 
listy pojazdów: 
2.1. Gruntowne umycie wnętrza autobusu (sufitów wraz z lukami nawiewnymi umieszczonymi w 

dachu pojazdu, ścian bocznych i kabiny kierowcy, podłogi, szyb wewnętrznych, oczyszczenie 
osłon kaloryferów wewnętrznych, oczyszczenie kratek nagrzewnic i nadmuchów 
wewnętrznych, oczyszczenie kratek wentylacyjnych sufitów, lusterek), 

2.2. Mycie siedzeń i usuwanie zmechaceń z tkanin siedzeń tapicerowanych, pranie siedzeń 
tapicerowanych, 

3. Czynności wykonywane na zlecenie Zamawiającego i według uzgodnionego z Zamawiającym 
harmonogramu  (70 autobusów, w tym 6 szt. autobusów przegubowych): 
3.1. Czyszczenie pod nadzorem zamawiającego elementów wymagających demontażu (kratki, 

umycie kloszy wewnętrznych lamp oświetleniowych, inne) 
Uwaga liczba autobusów (dla poszczególnych czynności) może ulegać zmianie w zależności od ich 
wyjazdu na linie. 

 


