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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  najem 23 sztuk kabin sanitarnych (WC) wraz z ich obsługą 
serwisową (najem podstawowy) oraz krótkotrwały najem pojedynczych kabin wraz z obsługą 
serwisową (najem uzupełniający) w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

1. Kabiny sanitarne zostaną rozstawione i użytkowane wg niżej podanego schematu :
a) Miejski Ogród Zoologiczny – 4 kabiny zwykłe oraz 1 przystosowana do korzystania przez 

osoby niepełnosprawne – w okresie od 01.05.2015 r. do 31.10.2015 r.,
b) al. Kobylińskiego - przy ogrodzeniu Cmentarza Rzymskokatolickiego 1 kabina zwykła - 

w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,
c) Park Północny - 2 kabiny zwykłe w okresie od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r., 
d) Cmentarz Komunalny - 3 kabiny zwykłe oraz 1 przystosowana do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne w okresie od 01.04.2015 r. do 30.11.2015r., 2 kabiny zwykłe w okresie 
od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. i w okresie od 01.12.2015 r. do 31.12.2015 r.,

e) okolice  schodów  zejściowych  przy  pomniku  Wł.  Broniewskiego  -  1  kabina  zwykła  w 
okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,

f) okolice Miejskiej Świetlicy Nr 2 przy ul. Kościelnej 8 - 1 kabina zwykła  w okresie od 
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,

g) ul.  Warszawska  (przy  parkingu  dla  samochodów)  -  1  kabina  zwykła  w  okresie  od 
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.,

h) plac  zabaw  przy  ul.  Morelowej  -  1  kabina  zwykła  w  okresie  od  01.04.2015r.  do 
31.10.2015 r.,

i) park  rekreacyjno  –  sportowy  przy  ul.  Zielonej  18  -  1  kabina  zwykła  w  okresie  od 
01.04.2015r. do 31.10.2015 r.,

j) park „Na Zdunach”  - 1 kabina zwykła  w okresie od 01.04.2015 r. do 31.10.2015 r.,
k) Stary Rynek 12 – 1 kabina zwykła oraz 1 przystosowana do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne   –  w  okresie  od  01.04.2015  r.  do  31.10.2015  r.  z  estetyczną  i 
funkcjonalną zabudową,

l) ul. K. Wielkiego (okolice placu zabaw – Jar Abisynii) - 1 kabina zwykła  w okresie od 
01.04.2015 r. do 31.10.2015 r.,

m) skwer zielone miejsca w przestrzeni Radziwia – ul. Popłacińska - 1 kabina zwykła od 
01.04.2015 r. do 31.10.2015 r.;

n) skwer miejski u zbiegu ulic Łukasiewicza i Tysiąclecia - 1 kabina zwykła od 01.04.2015 r. 
do 31.10.2015 r.;

o) kabiny sanitarne w ilości do 5 sztuk - do 8 razy w ciągu roku (w okresie letnim), na okres 
od  jednego  do  pięciu  dni  wraz  z  niezbędnym  serwisowaniem  (dotyczy  kabin,  które 
rozstawione są na min. 3 dni);

p) wykonywanie serwisu awaryjnego w inne dni, niż poniedziałek i czwartek, w tym w dni 
ustawowo wolne od pracy - do 15 razy w roku.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie następujących czynności :
a) dostarczenie do wskazanych miejsc na terenie miasta Płocka kabin sanitarnych według 

wskazanych ilości oraz ich ustawienie;
b) kabiny  powinny  być  wyposażone  w  wieszak  na  ubrania  oraz  pojemnik  na  płyn  do 

dezynfekcji rąk;
c) usuwanie  fekaliów,  mycie,  czyszczenie,  dezynfekcja,  napełnianie  zbiorników  płynem 

dezodoryzującym i dezynfekcyjnym;
d) uzupełnianie papieru toaletowego;
e) usuwanie uszkodzeń i niesprawności kabin;
f) przestawianie i przewożenie kabin w trakcie realizacji zamówienia;
g) demontaż i odtransportowanie kabin do siedziby firmy po realizacji zamówienia.
Czynności wymienione w ppkt b, c i d wykonywane będą 2 razy w ciągu każdego tygodnia 
w okresie  obowiązywania  umowy oraz  na  telefoniczne  zgłoszenie  z  wyprzedzeniem 12-
godzinnym, gdy wystąpi taka potrzeba.



2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

3. WYMAGANIA DLA OFERENTÓW

1. Posiadanie sprzętu do przewozu kabin i czynności obsługowych.
2. Posiadanie  zezwolenia  na  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  oraz  transport 

nieczystości ciekłych.

3. NALEŻNY PODATEK VAT

Wynajem kabin sanitarnych z serwisem (utrzymywanie kabin w należytym stanie sanitarnym 
oraz utylizacja fekaliów) -  8% VAT.


