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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„WYNAJEM TOALET - KABIN PRZENOŚNYCH ORAZ ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI WRAZ Z SERWISEM ORAZ 
WYKONANIE USŁUGI TRANSPORU KABIN I ZWOŻENIA POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI WRAZ Z UTRZYMANIEM 

CZYSTOŚCI KABIN SANITARNYCH” 

 

CZĘŚĆ I:  WYNAJEM TOALET - KABIN PRZENOŚNYCH ORAZ ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI WRAZ Z SERWISEM 

A. Charakterystyka kabin, zbiorników i wymagań serwisowych 

Wszystkie kabiny i zbiorniki muszą zostać przygotowane do eksploatacji, dostarczone w stanie czystym, zdezynfekowane, 
uzupełnione w środki dezynfekujące i papier toaletowy oraz ustawione w uzgodnionych lokalizacjach. Stosowana jednostka 
rozliczeniowa – tydzień.  

1a. Minimalne parametry i wyposażenie kabin bez zbiorników przenośnych ( liczba kabin - 4 szt.): 
-  zbiornik do dezynfekcji rąk z podajnikiem o pojemności minimum 0,25 litra; 
- uchwyt (podajnik) na papier toaletowy na minimum 2 rolki; 
- wskaźnik wolne/zajęte; 
- pisuar.  

Ze względu na lokalizację usadowienia kabin w górach, przy szlak turystycznym, usługa wynajmu w/w kabin nie obejmuje 
cotygodniowego serwisu w zakresie mycia i dezynfekcji kabiny, a jedynie dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniej ilości 
środków do dezynfekcji antywirusowej kabiny, płynu do dezynfekcji rąk i papieru toaletowego. Ze względu na utrudnione 
warunki transportowe ustawienie kabin w lokalizacji docelowej (przy szlaku turystycznym) leży po stronie Zamawiającego. 

1b. . Parametry zbiorników przenośnych „termosów” (16 szt.) do kabin ustawianych w górach przy szlakach turystycznych: 
- minimalna pojemność 100 litrów – przystosowane do kabin bez  zbiorników; 
- uchwyty do transportu ręcznego; 
- szczelna pokrywa z uszczelką. 

2. Minimalne parametry i wyposażenie kabin ze zbiornikami (9 szt.): 
- zbiornik do dezynfekcji rąk z podajnikiem o pojemności minimum 0,25 litra; 
- uchwyt (podajnik) na papier toaletowy na minimum 2 rolki; 
- bezodpływowy zbiornik na fekalia z wentylacją o pojemności minimum 250 litrów; 
- pisuar; 
- wskaźnik wolne/zajęte; 
- lustro; 
- zamek wewnętrzny; 
- antypoślizgowa podłoga; 
- wieszak na ubranie. 

3. Minimalne parametry i wyposażenie kabiny przystosowanej dla niepełnosprawnych (1 szt.): 
- zbiornik do dezynfekcji rąk z podajnikiem o pojemności minimum 0,25 litra; 
- uchwyt (podajnik) na papier toaletowy na minimum 2 rolki; 
- bezodpływowy zbiornik na fekalia z wentylacją o pojemności minimum 150 litrów; 
- wskaźnik wolne/zajęte; 
- lustro. 

4. Zakres serwisu kabin ze zbiornikami:  
- częstotliwość serwisu: 1x tydzień; 
- wypompowanie fekaliów; 
- mycie kabiny; 
- uzupełnienie w zbiorniku na fekalia środka do kabin przenośnych o działaniu antybakteryjnym, redukującym powstawanie 
gazów, osadów i brzydkich zapachów, przyspieszającego rozkład fekaliów i papieru toaletowego; 
- dezynsekcja antywirusowa kabiny; 
- uzupełnienie płynu do dezynfekcji w zbiorniku z podajnikiem – min. 0,25 litra; 
- uzupełnienie papieru toaletowego – minimum 2 rolki. 

5. Zakres serwisu zbiorników „termosów”: 
- wypompowanie fekaliów; 
- mycie zbiorników; 
- dezynsekcja antywirusowa zbiorników; 
- uzupełnienie w zbiorniku na fekalia środka do kabin przenośnych o działaniu antybakteryjnym, redukującym powstawanie 
gazów, osadów i brzydkich zapachów, przyspieszającego rozkład fekaliów i papieru toaletowego. 
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Ilość zbiorników poddawanych serwisowi 1xtydzień wynosi średnio 8 sztuk (po 4 szt.  w każdej z planowanej lokalizacji – 
Wołosate i Przełęcz Wyżna). Ostateczna liczba termosów do serwisu cotygodniowego uzależniona jest od frekwencji 
użytkowników toalet.  

B. Termin wykonania zamówienia 

Planowany okres realizacji usług: kwiecień – listopad 2021. Zamawiający przewiduje wynajem kabin ze zbiornikami przez 
maksymalny okres 32 tygodni. Ostateczny czas wykonywania usługi zależny będzie od panujących warunków 
atmosferycznych oraz natężenia ruchu turystycznego w poszczególnych lokalizacjach. 

Zamawiający ustali z Wykonawcą ostateczny termin dostawy kabin w poszczególne lokalizacje nie później niż 5 dni przed 
planowanym terminem rozpoczęcia terminu ich najmu.  

Wykonawca zobowiązuje się ustalić z Zamawiającym stały harmonogram odbioru nieczystości (np. czwartki przy serwisie 
cotygodniowym). W przypadku zmiany terminu, co może wynikać tylko z nieprzewidzianych przez Wykonawcę okoliczności, 
i zdarzać się incydentalnie, Wykonawca musi poinformować przedstawiciela Zamawiającego o tym fakcie na dwa dni przed 
zmianą terminu wywozu. 

 

 

C. Tabela lokalizacji toalet przenośnych 

Rodzaj kabin / 
zbiorników Ilość (szt) Obwód 

ochronny 
Lokalizacja:  

miejsce dostawy i serwisu 

Planowana 
liczba 

tygodni 

Razem   
(liczba kabin x 
liczba tygodni) 

kabina bez zbiornika 2 Osada Parking Przełęcz Wyżna /  
szlak na Połoninę Wetlińska* 32 64 

zbiornik "termos" 
przenośny 8 Osada Parking Przełęcz Wyżna /  

szlak na Połoninę Wetlińska* 

kabina bez zbiornika 2 Wołosate Parking Wołosate /  
szlak na Tarnicę* 32 64 zbiornik "termos" 

przenośny 8 Wołosate Parking Wołosate /  
szlak na Tarnicę* 

kabina przystosowana 
dla niepełnosprawnych 1 Tarnawa parking Tarnawa - przy ścieżce 

przyrodniczej na torfowiska 32 32 

kabina ze zbiornikiem 
o pojemności min. 250 
litrów 

1 Tarnawa 
parking Bukowiec nad Sanem (przy 
wyjściu na ścieżkę przyrodniczo-

historyczną w dolinie górnego Sanu) 
32 32 

kabina ze zbiornikiem 
o pojemności min. 250 
litrów 

1 Górny San miejsce odpoczynku przy dawnym 
schronie nad Negrylowem  32 32 

kabina ze zbiornikiem 
o pojemności min. 250 
litrów 

2 Moczarne parking Przełęcz Wyżniańska 32 64 

kabina ze zbiornikiem 
o pojemności min. 250 
litrów 

1 Caryńskie parking Ustrzyki Górne – Rzeczyca  
(wyjście na Wielką Rawkę) 32 32 

kabina ze zbiornikiem 
o pojemności min. 250 
litrów 

1 Osada Wetlina – przy punkcie informacyjno-
kasowym (wyjście na Dział) 

32 32 

kabina ze zbiornikiem 
o pojemności min. 250 
litrów 

1 Osada Kalnica – przy punkcie informacyjno-
kasowym (wyjście na Smerek) 

32 32 

kabina ze zbiornikiem 
o pojemności min. 250 
litrów 

1 Ustrzyki Górne
Pszczeliny / Widełki przy punkcie 

informacyjno-kasowym (wyjście na 
Bukowe Bero) 

32 32 

kabina ze zbiornikiem 
o pojemności min. 250 
litrów 

1 Muczne Muczne – przy punkcie informacyjno-
kasowym  (wyjście na Bukowe Bero) 32 32 

*docelowa lokalizacja umiejscowienia kabin i zbiorników  przez Zamawiającego. 
 



Załącznik 1. OPZ 

Strona 3 z 4 
 

CZĘŚĆ II. WYKONANIE USŁUGI TRANSPORU KABIN I ZWOŻENIA POJEMNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI WRAZ Z 
UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI KABIN SANITARNYCH 
 
A: WYWIEZIENIE I ZWIEZIENIE KABIN SANITARNYCH 
 
Zakres usługi wywiezienia kabin obejmuje wykonanie następujących czynności: 

 pobranie zbiorników (pojemności około 100 litrów) i  kabin sanitarnych od Zamawiającego – 2 szt kabin i 8 szt. 
zbiorników z parkingu na Przełęczy Wyżnej oraz  2  szt. kabin i 8 sztuk zbiorników z parkingu w Wołosatem. 

 załadunek kabin i zbiorników na środek transportu Wykonawcy; 
 transport kabin i zbiorników w wyznaczone lokalizacje: na  szlak turystyczny z przełęczy Wyżnej na połoninę 

Wetlińską oraz na szlak turystyczny z Wołosatego na Tarnicę; 
 usadowienie/ montaż kabin w miejscu wyznaczonym przez Leśniczego ; 
 montaż w kabinie przenośnego zbiornika na nieczystości; 

 
Zakres usługi zwiezienia kabin obejmuje wykonanie następujących czynności: 

 demontaż kabin z miejsca usadowienia po zakończeniu ich eksploatacji; 
 załadunek kabin i zbiorników na środek transportu; 
 transport kabin i zbiorników do miejsca ich przekazania Zamawiającemu: parking Przełęcz Wyżna – kabiny (2 szt.) 

ze zbiornikami, parking Wołosate – kabiny (2 szt.) ze zbiornikami; 
 przekazanie kabin upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego; 

 
 
Pozostałe informacje: 

1. Planowany termin wykonywania usługi:  
 wywiezienie kabin sanitarnych: kwiecień 2021;  
 zwiezienie kabin sanitarnych: listopad 2021; 

2. Szczegółowy termin wykonania usługi zależy będzie od panujących warunków atmosferycznych.  
3. Wykonawca odpowiedzialny jest za powierzone mu na czas transportu i usadowienia kabiny sanitarne  

i zbiorniki na nieczystości.  
4. Za wynikłe w trakcie realizacji prac uszkodzenia kabin i zbiorników odpowiada Wykonawca, który na własny koszt 

zobowiązany jest do ich naprawy / wymiany na nowe bez wad. 
5. Transport kabin odbywać się może tylko po wyznaczonych przez leśniczego danego obwodu ochronnego trasach 

transportowych. 
6. Transport kabin zaleca się wykonać w godzinach wczesno porannych lub popołudniowych przy najmniejszym 

natężeniu ruchu turystycznego. 
 

 
 
B. ZWOŻENIE NIECZYSTOŚCI WRAZ Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI KABIN SANITARNYCH 
 
Zakres usługi: 

 cykliczne (cotygodniowe) zwożenie pojemników z nieczystościami z Połoniny Wetlińskiej na Przełęcz Wyżną 
(parking) z jednoczesnym wytransportowaniem pustych pojemników w terminie zgodnym z wykonaniem usługi 
serwisu pojemników przez właściwą firmę; 

 cykliczne (cotygodniowe) zwożenie pojemników z nieczystościami ze szlaku na Tarnicę na parking w Wołosatem z 
jednoczesnym wytransportowaniem pustych pojemników w terminie zgodnym z wykonaniem usługi serwisu 
pojemników przez właściwą firmę; 

 wymiana zapełnionych zbiorników w czterech kabinach toalet przenośnych – wg potrzeb; 
 uzupełnianie płynu do toalet przenośnych w zbiornikach na nieczystości, papieru toaletowego oraz płynu 

dezynfekującego – wg potrzeb; środki dostarcza firma odpowiedzialna za serwis zbiorników oraz w sytuacji 
zwiększonego zapotrzebowania - Zamawiający; Wykonawca odbiera środki osobiście od firmy serwisowej / 
Zamawiającego; 

 utrzymanie czystości kabin sanitarnych: mycie i dezynfekcja zmywalnych powierzchni kabiny w szczególności 
siedzisk i uchwytów oraz klamek; pełny zabieg czyszczenia należy wykonywać co najmniej 2 x w tygodniu; kabina 
ma być tak utrzymana by umożliwić nieprzerwane korzystanie z niej. Środki i materiały zapewnia we własnym 
zakresie Wykonawca. 

 
 
Pozostałe informacje: 

1. Termin wykonywania usługi: kwiecień - listopad przez okres 32 tygodni w dwóch lokalizacjach 
2. Planowana ilość i częstotliwość przejazdów: 1 x tydzień na danej trasie  – łącznie 64 usługi. 
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Wskazana ilość i częstotliwość wykonywania usługi może ulec zwiększeniu /zmniejszeniu i zależna będzie od tępa 
zapełniania się zbiorników oraz panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający przewiduje możliwość 
przesunięcia ilości zabiegów pomiędzy lokalizacjami. 

3. Każdorazowo transportowane będzie od 2 do 6 pojemników o pojemności około 110 litrów.  
4. Transport pojemników z obu lokalizacji należy wykonać w dzień poprzedzający przekazanie nieczystości w 

godzinach popołudniowo-wieczornych. Zamawiający przekaż Wykonawcy informację dotyczącą ustalonego dnia 
tygodnia i przybliżonych godzin wykonywania serwisu zbiorników . zamawiający nie pośredniczy w późniejszej 
komunikacji pomiędzy firma zwożąca nieczystości a firmą wykonującą ich serwis i odbiór nieczystości. 

5. W dniu serwisu pojemniki należy przekazać serwisantowi przyjmującemu nieczystości do utylizacji i czyszczenia.  
6. Bieżąca wymiana zapełnionych pojemników w kabinach odbywa się także poza określonym harmonogramem 

wykonania przewozu zbiorników. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wymianę zbiorników najpóźniej drugiego 
dnia po zgłoszeniu przez Leśniczego właściwego obwodu ochronnego konieczności wykonania wymiany oraz do 
uzupełnienia płynu w pojemnikach na nieczystości (zgodnie z instrukcją stosowania na opakowaniu) oraz papieru 
toaletowego. 

7. Transport zbiorników odbywać się może tylko po wyznaczonych przez leśniczego danego obwodu ochronnego 
trasach transportowych. 

8. Transport zbiorników zaleca się wykonać w godzinach porannych lub wieczornych przy najmniejszym ruchu 
turystycznym. Wykonawca musi uwzględnić, iż po trasie przewozu nieczystości będą przemieszczać się turyści.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia transportowanych kabin i pojemników z nieczystościami tak by 
nie uległy uszkodzeniu w czasie załadunku i transportu. Transportujący odpady jest zobowiązany przewozić je w 
sposób, który uniemożliwia ich wydostawanie się poza środek transportu; pojemniki powinny być transportowane 
w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu lub przewracaniu.  

 
Zakres II części zamówienia: 

czynność rozmiar  j.m. obwód 
ochronny lokalizacja 

Usługa zwożenia pojemników z 
nieczystościami wraz z utrzymaniem 
czystości kabin sanitarnych  

64 usługa 

 
o.o. 

Wołosate
/ 

o.o. 
Osada 

szlak turystyczny: Wołosate – Tarnica  

/ 

szlak turystyczny Przełęcz Wyżna – połonina 
Wetlińska 

Usługa wywiezienia / zwiezienia kabin 
sanitarnych 8 usługa 

 
 

 

 


