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Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem i serwis 11 stuk toalet przenośnych.
2. Toalety wynajmowane są na okres dwunastu miesięcy, tj. od 01.01.2022 r. do 30.11.2022 r.
3. Obsługa sanitarno-techniczna toalet przenośnych składa się z jednego serwisu dziennie, którego
zakończenie przypada na godz. 15:00, w dniach od poniedziałku do niedzieli.
4. Toaleta przenośna powinna być wyposażona w :
 klozet
 pisuar
 umywalkę
 wentylację
 przeciwślizgową podłogę
 zamykany pojemnik na papier toaletowy
 zamek na wskaźnik- (wolny, zajęty)
 kotwy umożliwiające przytwierdzenie kabiny do podłoża
3. Zakres jednorazowego serwisu sanitarno-technicznego toalety przenośnej obejmuje:
a. całkowite opróżnianie zbiornika na fekalia, gdy odległość między zwierciadłem nieczystości
a górnym poziomem deski sedesowej jest mniejsza niż 30 cm., umycie go i napełnienie
preparatem, zapobiegającym odorom i hamującym rozkład fekaliów;
b. naprawienie niesprawnych urządzeń technicznych tak aby:
 połączenia elementów ściennych i sufitowych były szczelne i trwałe;
 instalacja kanalizacyjna była szczelna i drożna;
 w ścianie kabiny lub suficie nie było otworów świadczących o jej dewastacji;
 wszelkie otwory montażowe w kabinie były zaślepione;
 otwory wentylacyjne posiadały kratkę;
 pojemnik na papier był zamykany;
 drzwi do kabiny były sprawne, z prawidłowo działającym zamkiem;
c. usunięcie napisów, skorodowanych elementów metalowych itp.;
d. posprzątanie kabiny wewnątrz;
e. posprzątanie otoczenia kabiny (w promieniu 1.5 m);
f. zmycie i zdezynfekowanie kabiny wewnątrz i na zewnątrz (środkami posiadającymi atest
dopuszczający do stosowania w Polsce) w sposób pozwalający na skorzystanie z niej po
wykonanym serwisie;
g. założenie do pojemnika papieru toaletowego;
h. usunięcie wszelkich zanieczyszczeń związanych z przeprowadzeniem serwisu.
i. sprawdzenie stabilności kabiny (zakotwienie, zachowanie pionu);
j. wykonanie pozostałych czynności wynikających z instrukcji fabrycznej użytkowania (o ile
producent taką opracował);
4. Sposób stosowania środków chemicznych:
a. stężenie środka chemicznego powinno być przyjęte w maksymalnej wielkości
przewidzianej w instrukcji jego stosowania jak dla najwyższej temperatury;
b. sporządzenie preparatu o odpowiednim stężeniu odbywa się w bazie Wykonawcy;
4. Lokalizacja toalet przenośnych
1) Skwer im. Grotowskiego – toaleta przenośna przy postoju taxi,
2) Park „forty Korotyńskiego” - toaleta przenośna, od strony ul. Korotyńskiego, przy zatoce
autobusowej,

3) Park im. Marii Skłodowskiej-Curie – toaleta przenośna, przy Uniwersytecie Warszawskim
na końcu parku,
4) Park im. Malickiego przy ul. Sanockiej - vis a vis żłobka,
5) Park im. Malickiego przy ul. Wiślickiej,
6) Park Szczęśliwice - toaleta przenośna, przy pętli autobusowej,
7) Park Szczęśliwice - toaleta przenośna, przy basenach obok stacji trafo,
8) Park Szczęśliwice - Toaleta przenośna, przy południowej gliniance od ul. Włodarzewskiej
w głębi alei parkowej,
9) Park Zachodni - toaleta przenośna, przy wjeździe od strony ul. Bitwy Warszawskiej,
10) Park Zachodni – toaleta przenośna przy wejściu od strony ul. Kopińskiej,
11) Skwer im. Dobrego Maharadży - toaleta przenośna, na wysokości ul. Elizy Orzeszkowej.

