Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o.
Pl. Tadeusza Kościuszki 2
32-020 Wieliczka

Wieliczka,10 grudnia 2021r.

Zapytanie ofertowe Nr 01/2021
Usługa mycia, sprzątania i dezynfekcji taboru autobusowego

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o.
Pl. Tadeusza Kościuszki 2
32-020 Wieliczka
Sprawę prowadzi: Marcin Kozak tel. 508 878 228, e-mail: mkozak@wst.info.pl

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Usługa mycia, sprzątania i dezynfekcji taboru autobusowego.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
90 91 00 00 – 9 usługi sprzątania
50 11 23 00 – 6 mycie samochodów i podobne usługi

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na
sprzątaniu, myciu i dezynfekcji 12 autobusów (wykaz taboru stanowi załącznik do wniosku o udzielenie
zamówienia), raz na dobę w godzinach nocnych od 23.00 do 03.30. Usługa wykonywana będzie na
terenie parkingu będącego we władaniu zamawiającego przy ul. Dembowskiego 7a, w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego. Zleceniobiorca będzie korzystał z własnych środków transportu,
sprzętu, materiałów, środków czyszczących, dezynfekujących i akcesoriów niezbędnych do wykonania
powierzonych czynności. Wszystkie użyte materiały będą zgodne z normami, przepisami prawa i BHP.
Zleceniobiorca ponosił będzie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za powstałe szkody w wyniku
realizacji niniejszej umowy, w szczególności za uszkodzenie pojazdów podczas wykonywania usługi
oraz pozostałych przedmiotów, budynków i pojazdów znajdujących się na terenie wykonywania
usługi. Utylizacja śmieci powstałych w wyniku sprzątania oraz dostarczenie wody bieżącej i energii

elektrycznej pozostaje po stronnie Zleceniodawcy. Osoby zatrudnione do realizacji usługi
zobowiązane są posiadać prawo jazdy kategorii D, w celu przejazdu ze stanowiska postojowego na
stanowisko wyznaczone jako miejsce wykonywania usługi. Ponadto osoby te będą wyposażone przez
zleceniobiorcę w wymaganą odzież roboczą i ochronną wynikającą z przepisów BHP.
Zleceniobiorca otrzyma na podstawie protokołu przekazania klucze do pomieszczenia gdzie
znajdują się klucze do pojazdów.

IV. Termin wykonania: 01.01.2022 – 31.12.2022 r.
V. Okres gwarancji i rękojmi:
Nie dotyczy.
VI. Sposób obliczania ceny:
1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie
liczbowym i słownym.
2. Cena podana w ofercie winna uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania ofertowego
oraz obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania
przedmiotowego zamówienia.
3. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia, za
wyjątkiem zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.
4. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski (PLN).
5. Płatność dokonana zostanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego od
Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
VII. Warunki Udziału:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą "spełnia/nie
spełnia" w oparciu o dokumenty załączone do oferty. W przypadku niespełnienia chociażby jednego
warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.
3. Na potwierdzenie spełniania ww. warunków wykonawcy zobowiązany jest dołączyć do oferty:
Stosowne certyfikaty, atesty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie wymaganych
przepisami BHP i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej norm środków czyszczących i dezynfekujących,
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii prawa jazdy kategorii D osób wykonujących usługę.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta musi być sporządzona według wzoru - formularz ofertowy .
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście, e-mailem na adres: sekretariat@wst.info.pl,
poprzez operatora pocztowego lub posłańca zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:
„oferta na sprzątanie, mycie i dezynfekcję taboru autobusowego. Nie otwierać przed dniem 20 grudnia
2021 r. godz. 11,00”. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
3. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej.
4. Termin złożenia oferty 20 grudnia 2021 roku godz. 10.00 w sekretariacie Wielickiej Spółki
Transportowej, I piętro, ul. Dembowskiego 7b, Wieliczka 32-020
5. Oferty złożone po terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub
pocztą kurierską liczy się data ich fizycznego dostarczenia/doręczenia do siedziby Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia wymaganych
dokumentów oraz do wyjaśnienia treści złożonej oferty (najwyżej ocenionej).
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny (na piśmie) oferty najkorzystniejszej.

IX. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj.
Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
2.1 Cena brutto
Waga kryterium: 100 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
C = (C min : C bad) x 100%
gdzie:
C liczba punktów przyznana danej ofercie
C min cena ofertowa brutto oferty najtańszej
C bad cena ofertowa brutto oferty badanej
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do
dwóch miejsc po przecinku.

X. Ogłoszenie wyników.
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana środkami komunikacji
elektronicznej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty wykonawcy w szczególności:
1) Zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który wcześniej wykonał nienależycie na rzecz
zamawiającego zamówienie publiczne,

2) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy jeżeli nie spełnia warunków Zamawiającego.

XI. Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego:
1. Formularz oferty.
2. Wykaz pojazdów.
3. Projekt umowy.

FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego

Zamawiający:
Wielicka Spółka Transportowa Sp. z o.o.
Pl. Tadeusza Kościuszki 2
32-020 Wieliczka

OFERTA
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.:
Usługa mycia, sprzątania i dezynfekcji taboru autobusowego.

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu za cenę:
CENA OFERTOWA RYCZAŁTOWA

_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _ PLN

słownie złotych: ......................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cena zawiera podatek VAT.
1. Oświadczamy, że:
1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: 01 styczna 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku
2) akceptujemy warunki płatności;
3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym
ewentualnych zmianach i udzielonych odpowiedziach i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń,

oraz

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
5) akceptujemy istotne postanowienia projektu umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia
podany przez Zamawiającego,
6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert,
7) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
a) ………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………………………………

tj. ……………………………………………………………% ceny ofertowej
2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
3. Przedstawicielem do kontaktu przy realizacji umowy ze strony Wykonawcy z Zamawiającym będzie:
………………………………………………..…………tel. …………………………….…e-mail ………………………………………..……………
4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .
Do oferty dołączono następujące dokumenty:
•
•
Nazwa i adres WYKONAWCY :
...................................................................................................................................................................
NIP ........................................................................
REGON ..................................................................
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

....................................................................................................................................................................

………............................., dn. ……………………….... r.

...............................................
Podpis osób uprawnionych
do składania świadczeń woli
w imieniu Wykonawcy
oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego

WYKAZ POJAZDÓW

L.P.

MARKA TYP

RODZAJ POJAZDU

1

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

2

SOLARIS URBINO 8.X

AUTOBUS

3

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

4

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

5

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

6

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

7

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

8

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

9

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

10

SOLARIS URBINO 8.X

AUTOBUS

11

MMI IVECO 72 URBY

AUTOBUS

12

MMI IVECO 72 URBY

AUTOBUS

Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego

UMOWA nr
Mycie, sprzątanie i dezynfekcja taboru autobusowego
Umowa nr ………………………. /2021
zawarta z Wykonawcą wybranym w trybie ogłoszenia o przetargu
nr

w dniu ………………..2021 roku, między spółką:
Zleceniodawcą”.
a
, zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą”.

§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na rzecz Zleceniodawcy przez Wykonawcę
polegających na sprzątaniu, myciu i dezynfekcji taboru autobusowego na terenie parkingu przy
ul. Dembowskiego 7a w Wieliczce.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę sprzątania, mycia i dezynfekcji 12 autobusów,
raz na dobę w godzinach nocnych od 23:00 do 03:30, po zakończeniu pracy taboru w miejscu
wyznaczonym przez Zlecającego (wykaz taboru określa załącznik nr 1 stanowiący integralną
część umowy.).
3. Szczegółowy zakres czynności mycia taboru autobusowego określa załącznik nr 2
stanowiący integralną część umowy.

§2
1. Wykonawca, przy wykonywaniu prac opisanych § 1 umowy, będzie korzystał z
własnych środków transportu, sprzętu, materiałów, środków czyszczących,
dezynfekujących i akcesoriów niezbędnych do wykonania powierzonych czynności.
Wszystkie użyte materiały będą zgodne z normami, przepisami prawa i BHP

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługi przy użyciu środków chemicznych
posiadających pisemne potwierdzenie możliwości stosowania w środkach komunikacji
(atest, opinia, wyniki badań), ulegających biodegradacji i niemogących:
1) uszkadzać powłoki malarskiej (zarysowywać, rozpuszczać);
2) uszkadzać elementów uszczelniających (silikonowych i gumowych) oraz połączeń

gumowych;
3) powodować matowienia lub zmiany barwy malatury pudła oraz wnętrza pojazdu;
4) wchodzić w reakcje z aluminium (środki żrące alkaliczne);
5) powodować niszczenia kalkomanii, znaków informacyjnych tzn. piktogramów i opisów

technicznych;
6) uszkadzać zestawów tapicerskich (materiały, pianka poliuretanowa, stelaże, itp.);
7) powodować zmatowień lub zmiany barwy wykładzin podłogowych;
8) uszkadzać systemów informacji pasażerskiej, monitorów, elektroniki i ekranów

dotykowych.
3. W przypadku pojazdów nowych i objętych gwarancją producenta, określonych w
Załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać Usługi przy
użyciu środków chemicznych wskazanych przez producenta pojazdu.
4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do sprawdzania stosowanych środków na
podstawie pobranych próbek. Zleceniodawca zobowiązuje się zlecać badania jedynie
do akredytowanych jednostek badawczych, uprawnionych do wykonywania tego typu
badań. Wykonawca zobowiązuje się do poddawania się wyrywkowemu pobieraniu
użytkowanych preparatów na każde żądanie Zleceniodawcy. Każdy negatywny wynik
badań (tj. potwierdzający, że środki stosowane przez Wykonawcę są niezgodne z
Umową) spowoduje obciążenie Wykonawcy kosztami tych badań.
5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym,
materiałowym oraz technicznym pozwalającym na prawidłowe zrealizowanie całości
zamówienia.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje całkowity koszt wykonania Umowy,
w szczególności koszt:
1) materiałów, za pomocą których Umowa jest realizowana:
2) środków higieniczno-sanitarnych;
3) utrzymania czystości terenu;
4) oraz wszystkich innych świadczeń realizowanych w celu wywiązania się z
zobowiązań wynikających z Umowy.
7. Zleceniodawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów powstałych w wyniku
wykonania umowy tylko w zakresie utylizacji śmieci powstałych w podczas sprzątania

oraz zobowiązuje się udzielić dostępu do bieżącej wody oraz energii elektrycznej, w
trakcie realizacji umowy i w tym zakresie ponieść niezbędne koszty.
§3
1.Zgodnie ze złożoną ofertą cena netto umowy wynosi ______________ zł (słownie: ________
00/100 netto), i uwzględnia wszystkie składniki, za które zobowiązany jest zapłacić
Zamawiający.
2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie raz w miesiącu, przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do
siedziby Zamawiającego wystawionej prawidłowo i zgodnie z umową faktury VAT.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za powstałe szkody w wyniku
realizacji niniejszej umowy w szczególności za uszkodzenie pojazdów podczas wykonywania
usługi opisanej §1 umowy oraz innych przedmiotów, budynków i pojazdów znajdujących się
na terenie opisanym w § 1 ust 2 umowy.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za powstałe szkody w wyniku
realizacji niniejszej umowy, w szczególności za uszkodzenie pojazdów w chwili przejazdu ze
stanowiska postojowego na stanowisko gdzie będzie się odbywać usługa opisana w § 1 ust.2
umowy.
§5
1. Wykonawca oświadcza, iż osoby pracujące na jego rzecz będą posiadały wymaganą odzież
roboczą i ochronną, wynikającą z przepisów BHP, podczas wykonywania prac wynikających z
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i utrzymywania prawidłowego stanu BHP i
p.poż. na terenie pomieszczeń i terenie opisanym § 1 ust.2 umowy oraz ponosi wszelkie
konsekwencje z tytułu negatywnych wyników kontroli w tym zakresie;
3. Za bezpieczeństwo osób pracujących na rzecz Wykonawcy przebywających na terenie
opisanym § 1 ust.1 umowy, odpowiada Wykonawca.
§6
Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać do użytku Wykonawcy, wydzieloną część
pomieszczenia znajdującego się na terenie miejsca świadczenia usług, celem przechowywania
w nim sprzętu i środków czystości niezbędnych do wykonywania usług oraz udzieli dostępu do
zaworu wody.

§7
1. Zleceniodawca może, w każdym czasie, dokonać kontroli właściwego wykonania
przedmiotu umowy.
2. Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez
Zleceniobiorcę umowy;
1. w chwili stwierdzenia braku jej realizacji lub realizacji w sposób sprzeczny z umową.
2. wykorzystywania miejsca opisanego w § 1 ust.2 i § 6 umowy do świadczeń usług nie
objętych umową.
3. Odstąpienia dokonuje się w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach
uzasadniających odstąpienie.
4.Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz
doręczone drugiej stronie za potwierdzeniem odbioru.
§9
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 r.
2. Zleceniodawca może rozwiązać umowę z zachowaniem l-miesięcznego terminu
wypowiedzenia na koniec miesiąca.
3. Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem Stron
§ 10
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub pozostające w związku z nią – będą
rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Małopolskiego Centrum Arbitrażu
i Mediacji, stosownie do regulaminu tego Centrum, obowiązującego w dniu
skierowania wniosku o mediację.
2. W razie braku możliwości osiągnięcia porozumienia w trybie opisanym w § 9.ust1
umowy, spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11.
1Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot Umowy z najwyższą starannością
przyjętą w obrocie gospodarczym.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwej realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy
prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela,
pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za
doręczoną. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania Umowy, gwarancji,
rękojmi za wady oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z Umowy.
4. Za realizację Umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym ustanawia się: Pana/Panią
_______________, tel. _______________.
5. Za realizację Umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym ustanawia się: Pana/Panią
_________________, tel. _____________________.

§12
1. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla
każdej ze Stron.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej

ZLECENIODAWCA

Załączniki stanowią integralną część umowy:
1. Wykaz taboru autobusowego.
2. Zakres czynności mycia taboru.

WYKONAWCA

Załącznik nr 1
do umowy

WYKAZ TABORU AUTOBUSOWEGO

L.P.

MARKA TYP

RODZAJ POJAZDU

1

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

2

SOLARIS URBINO 8.X

AUTOBUS

3

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

4

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

5

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

6

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

7

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

8

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

9

SOLARIS URBINO 12

AUTOBUS

10

SOLARIS URBINO 8.X

AUTOBUS

11

MMI IVECO 72 URBY

AUTOBUS

12

MMI IVECO 72 URBY

AUTOBUS

Załącznik nr 2
do umowy

Zakres czynności mycia autobusów
1.) Sprzątanie podstawowe autobusu obejmuje:
a) dokładne sprzątanie i dezynfekcja, usunięcie piasku i wycieranie na mokro podłóg przedziału
pasażerskiego łącznie ze stopniami i innymi trudno dostępnymi miejscami wraz z kabiną kierowcy,
uwaga obowiązują zasady:
• użytkowania jednego kubła (10 litrów) wody z neutralnym detergentem lub środkiem czyszczącym
dla max 1 autobusu
• powierzchnie po umyciu mogą być co najwyżej wilgotne, nie mogą pozostać na mytej powierzchni
„kałuże” wody,
b) oczyszczenie i dezynfekcja siedzeń tapicerowanych, przecieranie na mokro: poręczy, parapetów
okiennych, szyb, obudów nagrzewnic i grzejników,
c) czyszczenie i dezynfekcja stanowiska kierowcy,
d) wynoszenie zamiecionych śmieci do kontenera podstawionego przez zleceniodawcę, znajdującego
się na terenie wykonywania usługi,
e) usuwanie napisów i malowideł typu ,,graffiti” wewnątrz i zewnątrz pojazdu oraz naklejek nie
będących wyposażeniem pojazdu,
f) przecieranie szyb drzwi i działowych przy drzwiach.
g) czyszczenie i dezynfekcja ramp dla wózków jej otwarcie i czyszczenie na mokro.
h) codzienne mycie zewnętrznych powierzchni autobusu. Dotyczy mycia przedniej i tylnej ściany,
boków, okolic wlewu paliwa, zderzaki, tablice rejestracyjne, felgi kół, kamery monitoringu. Dopuszcza
się odejście od codziennej czynności w przypadku czystych powierzchni autobusu max do 3 dni

2.) Kompleksowe mycie i sprzątanie okresowe raz w roku obejmuje następujące czynności:
a) dokładne sprzątanie i odkurzanie wnętrza całego autobusu tj. siedzeń, podłóg łącznie ze stopniami i
kabiną kierowcy wraz z dezynfekcją,
b) mycie i przecieranie na mokro wszystkich powierzchni w autobusie tj. poręczy, szyb okien,
parapetów okiennych, ścian i zakamarków, stanowiska pracy kierowcy, podłogi przedziału
pasażerskiego, sufitu w całości oraz obudów kasowników i miejsc za oparciami siedzeń jak również pod
siedziskami, obudów nagrzewnic i grzejników.
c) czyszczenie odkurzaczem piorącym siedzeń tapicerowanych i ich dezynfekcja.

