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Przedmiot zamówienia 

,,Mycie i sprzątanie wiat przystankowych zlokalizowanych na terenie Gminy Mielec w 2015r.’’  

Ilość oraz typ wiat w poszczególnych miejscowościach zgodnie z poniższą tabelą: 

 

Lp. Miejscowość: wiata 
szklana 

wiata murowana 
(starego typu) 

wiata stalowa 
(starego typu) 

wiata 
drewniana 

1 Wola Mielecka 4 4 1   

2 Rzędzianowice 7 1     

3 Podleszany 4 2     

4 Książnice 3       

5 Rydzów   1     

6 Boża Wola     

7 Goleszów 2   2   

8 Chorzelów 9       

9 Chrząstów 5       

10 Złotniki 1       

11 Trześń 4       

12 Wola Chorzelowska 2       

13 Szydłowiec       4 

  Razem: 41 8 3 4 
 

Szczegółowy opis zakresu prac do wykonania w ramach jednokrotnej kompleksowej usługi mycia i sprzątania 
przystanków na terenie Gminy Mielec: 

Jednorazowa usługa obejmuje mycie i oczyszczenie wiat przystankowych z zabrudzeń wynikających z bieżącej 
eksploatacji, plakatów i innych napisów. Sprzątanie przystanków autobusowych w tym zamiatanie peronów 
przystankowych. Usuwanie wszelkich ogłoszeń, plakatów, naklejek i ulotek z obrębu wiat i ich opisów (na mokro) 
(tj. w sposób zapewniający niepozostawienie śladów po usuniętych naklejkach/ogłoszeniach); Mycie 
wysokociśnieniowe wiat (konstrukcji, szyb, dachu, opisu) przy użyciu środków chemicznych, które nie spowodują 
jej uszkodzenia, a w szczególności uszkodzenia elementów z poliwęglanu komorowego łącznie z czyszczeniem 
rynien. Jeśli jest to przystanek autobusowy z zatoką - sprzątanie dotyczy powierzchni na całej długości zatoki 
i szerokości chodnika, przystanek autobusowy z wydzielonym peronem - sprzątanie dotyczy powierzchni na całej 
długości i szerokości peronu. Firma sprzątająca zbierze zanieczyszczenia z terenu całej powierzchni przystanków, 
zatok, pozamiata powierzchnię przystanku i teren bezpośrednio z tyłu i boków wiaty o szerokości 2 metry, 
W zakresie prac jest także usuwanie nielegalnych naklejek i ogłoszeń naklejonych na przystankach i urządzeniach 
przystankowych, usunięcie i sprzątnięcie chwastów na całej powierzchni peronów przystanków autobusowych, 
usuwaniem kurzu i zabrudzeń z ławek (w wiatach i stojących na przystankach), usuwaniem szkła z powierzchni 
peronu oraz terenu bezpośrednio z tyłu i boków wiaty. Bezpośrednio po zakończeniu sprzątania wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni terenów czyszczonych. Wszelkie nieczystości 
muszą być usunięte i wywiezione przez wykonawcę. Zabronione jest zmiatanie nieczystości z przystanków na 
jezdnię i teren okalający przystanek oraz wrzucanie ich do koszy znajdujących się na przystankach i w pobliżu 
przystanków.  
 
Zamówienie obejmuje dwukrotne wykonanie usługi. Pierwsze mycie wiat i sprzątanie peronów w okresie 
od. 27.04.2015r. do 10.05.2015r., Drugie mycie wiat i sprzątanie peronów od 24.08.2015r. do 04.09.2015r.  
 
Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości sprzątanych przystanków o nie więcej 
niż 5% pierwotnej ilości, co będzie potwierdzał protokół zmniejszenia lub zwiększenia sprzątanych przystanków, 
bez zmiany wysokości wynagrodzenia. 
 
Zamawiający - nie dopuszcza: możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.   
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W przypadku planowanego powierzenia podwykonawcom części zamówienia należy to wskazać w ofercie 
(wskazując nazwę podwykonawcy oraz zakres robót) . 

 

Gmina Mielec  
Ul. Głowackiego 5, 

39-300 Mielec 
Mielec dnia 07.04.2015r. 


