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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje utrzymanie 4 szaletów publicznych, zlokalizowanych na 

terenie miasta Tychy pod następującymi adresami: 

 

1) al. Niepodległości 60, 

2) ul. Rynek 7, 

3) ul. Uczniowska (teren Parku Rodzinnego bł. Karoliny Kózkówny), 

4) ul. Edukacji (teren Parku Północnego). 

 

Termin realizacji usługi: umowa zawarta na czas określony jednego roku począwszy od dnia 

podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2022 r. Wykonawca zobowiązuje się 

do wykonywania przyjętych na siebie obowiązków umownych od dnia podpisania umowy jednak nie 

wcześniej niż od dnia 2 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 
 
I. UTRZYMANIE SZALETÓW PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 60,  UL. UCZNIOWSKIEJ, 

UL. RYNEK 7 

 

1. Zakres rzeczowy na utrzymanie ww. obiektów obejmuje m.in.: 

 

1)      zapewnienie nieprzerwanej personalnej obsługi szaletów (z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy) w godzinach: 

a) ul. Rynek 7   

- od poniedziałku do piątku od 830 do 1630,  

- w soboty od 900 do 1400, 

b) al. Niepodległości 60  

- od poniedziałku do piątku od 830 do 1730,   

- w soboty od 900 do 1600,  

c) ul. Uczniowska (teren Parku Rodzinnego bł. Karoliny Kózkówny) 

w sezonie letnim, tj. od 1 czerwca do 31 sierpnia: 

- od poniedziałku do niedzieli od 900 do 2000,  

w sezonie zimowym, tj. od 1 września do 31 maja: 

- od poniedziałku do piątku od 900 do 1600,  

- w soboty od 900 do 1500,  

2)      zapewnienie dodatkowej obsługi szaletu zlokalizowanego przy ul. Rynek 7 w godzinach 

900–2100, podczas imprez okolicznościowych. Zamawiający zakłada, iż wskazane 

okoliczności wystąpią dwa razy w roku. Wykonawca zostanie powiadomiony 

o konieczności zapewnienia obsługi pisemnie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem, 

3)      zapewnienie należytego stanu sanitarnego i technicznego zgodnego z wymaganiami 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach, 

4)      zapewnienie należytego porządku i czystości wewnątrz (zamiatanie i mycie posadzki, płyt 

ściennych, klamek i urządzeń sanitarnych z użyciem środków dezynfekujących, mycie 

okien i drzwi) i wokół eksploatowanych szaletów (bieżące sprzątanie terenu z wszelkich 

zanieczyszczeń, usuwanie lodu, odśnieżanie i posypywanie go piaskiem w stopniu 

umożliwiającym bezpieczne dojście do obiektu oraz usuwanie zalegającego śniegu i sopli 

z dachu szaletu), 
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5)      zabezpieczenie w szalecie środków higieny i czystości (bieżące uzupełnianie mydła 

w płynie, ręczników papierowych, papieru toaletowego, środków myjących, środków 

zapachowych, itp.). Obiekty wyposażone są w pomieszczenia techniczne, 

6)      wykonanie drobnych napraw (m.in. wymiana wypalonych żarówek, zamków, klamek, 

udrożnianie rur kanalizacyjnych i wodociągowych, itp.). Naprawa winna być wykonana  

w terminie do …….. dni roboczych liczonych bez dni świątecznych i ustawowo wolnych od 

pracy oraz sobót (czas realizacji stanowi kryterium postępowania, tj. od 1 do 3 dni 

roboczych od dnia ujawnienia usterki), zgodnie z pkt 1.1. formularza oferty, stanowiącego 

załącznik nr 1 do SWZ, 

7)      bieżące usuwanie napisów i graffiti z elewacji wewnątrz i na zewnątrz szaletu, 

8)      oznakowanie tablicami informacyjnymi szaletu na zewnątrz, włącznie z podaniem dni 

i godzin  ich  otwarcia oraz zamknięcia, 

9)      sprzątanie i mycie po robotach malarskich, 

10) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek. 

 

2. Zamawiający umożliwia Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca świadczenie usług,  

w celu pozyskania wszelkich danych mogących być przydatnymi do przygotowania oferty oraz 

realizacji i rozliczenia przedmiotu umowy. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 

 

3. Zamawiający zastrzega, że korzystanie z szaletów będzie bezpłatne. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest postępować z powstającymi odpadami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie oraz na własny koszt. 

 

 

II. UTRZYMANIE SZALETU – AUTOMATYCZNEJ TOALETY PRZY UL. EDUKACJI (TEREN 

PARKU PÓŁNOCNEGO) 

 

1. Zakres rzeczowy na utrzymanie ww. obiektu obejmuje m.in.: 

 

1)      zapewnienie obsługi szaletu w każdy dzień tygodnia (również w dni ustawowo wolne od 

pracy), minimum 2 razy dziennie, tj. w godzinach porannych od godz. 700 do godz. 900 

i popołudniowych od godz. 1500 do godz. 1600. Każdorazowo obecność obsługi będzie 

dokumentowana poprzez złożenie podpisu na liście obecności umieszczonej  

w pomieszczeniu toalety, 

2)      zapewnienie należytego stanu sanitarnego i technicznego zgodnego z wymaganiami 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach, 

3)      zapewnienie należytego porządku i czystości wewnątrz (sprawdzenie stanu mydła w płynie 

i papieru toaletowego, środków dezynfekujących oraz uzupełnienie stanu, jeżeli zachodzi 

konieczność, opróżnienie kosza na śmieci, sprawdzenie poprawności działania urządzeń) 

i wokół eksploatowanego szaletu (bieżące sprzątanie terenu z wszelkich zanieczyszczeń, 

sprawdzenie czystości ścian i urządzeń, ewentualne zmycie/ doczyszczenie zabrudzeń, 

usuwanie lodu, odśnieżanie i posypywanie go piaskiem w stopniu umożliwiającym 

bezpieczne dojście do obiektu oraz usuwanie zalegającego śniegu i sopli z dachu szaletu), 

4)      zabezpieczenie w szalecie środków higieny i czystości (bieżące uzupełnianie mydła 

w płynie, ręczników papierowych, papieru toaletowego, środków myjących, środków 

zapachowych, dezynfekujących, itp.). Do czyszczenia zabrudzeń oraz konserwacji używać 

środków przeznaczonych wyłącznie do stali nierdzewnej, 

5)      bieżące usuwanie napisów i graffiti z elewacji wewnątrz i na zewnątrz szaletu, 
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6)      wykonywanie wszystkich prac zgodnie z załączoną dokumentacją pn. „Warunki gwarancji” 

stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ, dotyczącą m.in. instrukcji użytkowania, instrukcji 

konserwacji dachu i elewacji, zasad oczyszczania i konserwacji elementów ze stali 

nierdzewnej, 

7)      zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek. 

 

2. Szalet zlokalizowany w Parku Północnym jest nowym obiektem (na gwarancji), wyposażonym 

w urządzenia automatyczne, w tym we wrzutnik monet. Opróżnianie wrzutnika monet należy do 

obowiązków Zamawiającego. Szalet otwarty będzie od godziny 700 do godziny 2000 (poprzez 

automatyczne otwarcie i zamknięcie obiektu) przez 7 dni w tygodniu. 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest postępować z powstającymi odpadami zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie oraz na własny koszt. 

 

 

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wymaga od Wykonawcy (lub podwykonawcy) 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w ramach 

przedmiotu zamówienia: 

 

1) zapewnienie nieprzerwanej personalnej obsługi szaletów,  

2) zapewnienie należytego stanu sanitarnego i technicznego zgodnego z wymaganiami Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach, 

3) zapewnienie należytego porządku i czystości wewnątrz, i wokół eksploatowanych szaletów, 

4) zabezpieczenie w szalecie środków higieny i czystości, 

5) bieżące usuwanie napisów i graffiti z elewacji wewnątrz i na zewnątrz szaletu, 

6) oznakowanie tablicami informacyjnymi szaletu na zewnątrz, włącznie z podaniem dni i godzin  ich  

otwarcia oraz zamknięcia, 

7) sprzątanie i mycie po robotach malarskich, 

8) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich usterek, 

 

z tym, że osoba wykonująca w ramach przedmiotu umowy czynności kierownicze nie musi być 

zatrudniona przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do OPZ: 

1. Warunki gwarancji dla automatycznego szaletu przy ul. Edukacji w Parku Północnym 


