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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

WYKONANIE USŁUGI TRANSPORU KABIN I ZWOŻENIA  ZBIORNIKÓW Z NIECZYSTOŚCIAMI  

 

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  Przełęczy Wyżnej oraz  2  szt. kabin i 8 sztuk zbiorników z Wołosatego. 

− 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 ze szlaku turystycznego do miejsca ich przekazania Zamawiającemu: Przełęcz Wyżna – 

kabiny (2 szt.) ze zbiornikami (8szt), Wołosate TSEE – kabiny (2 szt.) ze zbiornikami (8szt); 

− przekazanie kabin upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego. 

 

 

Pozostałe informacje: 

1. Planowany termin wykonywania usługi:  

− wywiezienie kabin sanitarnych: kwiecień 2023;  

− zwiezienie kabin sanitarnych: listopad 2023; 

2. Szczegółowy termin wykonania usługi zależny 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 zbiorników z nieczystościami z Połoniny Wetlińskiej na Przełęcz Wyżną  

z jednoczesnym wytransportowaniem pustych zbiorników w terminie zgodnym z wykonaniem usługi serwisu 

zbiorników przez właściwą firmę; 

− cykliczne (cotygodniowe) zwożenie zbiorników z nieczystościami ze szlaku na Tarnicę do Wołosatego  

z jednoczesnym wytransportowaniem pustych zbiorników w terminie zgodnym z wykonaniem usługi serwisu 

zbiorników 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 porządku w kabinach sanitarnych: mycie i dezynfekcja zmywalnych powierzchni kabiny w szczególności 

siedzisk i uchwytów oraz klamek; pełny zabieg czyszczenia należy wykonywać stosownie do potrzeb, co najmniej 1 x 
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w tygodniu; kabina ma być tak utrzymana by umożliwić jej ciągłe używanie. 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 w okresie  wzmożonego ruchu turystycznego 

możliwość zwiększenia  – łącznie zaplanowano 84 usługi. 

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 oraz zlecenia transportu i wymiany zbiorników z większą 

częstotliwością . 

3. Każdorazowo transportowane będzie od 2 do 6 zbiorników o pojemności około 110 litrów.  

4. Transport zbiorników z obu lokalizacji należy wykonać w dzień poprzedzający przekazanie nieczystości 

 w godzinach popołudniowo-wieczornych. Zamawiający przekaże 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. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich usterek  kabin i zbiorników, spowodowanych czynnikami nie 

zależnymi od niego. 

6. W dniu serwisu zbiorniki należy przekazać serwisantowi przyjmującemu nieczystości do utylizacji i czyszczenia.  

7. Bieżąca wymiana zapełnionych zbiorników 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 zbiornikach na nieczystości (zgodnie z instrukcją stosowania na opakowaniu) oraz papieru 

toaletowego. 

8. Transport zbiorników odbywać się może tylko po wyznaczonych przez leśniczego danego obwodu ochronnego 

trasach transportowych. 

9. 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.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia transportowanych kabin i zbiorników 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; zbiorniki powinny być transportowane 

w taki sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu lub przewracaniu.  

 

 

Zakres  

czynność rozmiar  j.m. 
obwód 

ochronny 
lokalizacja 

Usługa zwożenia zbiorników z 

nieczystościami wraz z utrzymaniem 

czystości kabin sanitarnych  
84 usługa 

 

o.o. 

Wołosate 

/ 

o.o. 

Osada 

szlak turystyczny: Wołosate – Tarnica  

/ 

szlak turystyczny Przełęcz Wyżna – połonina 

Wetlińska 
Usługa wywiezienia / zwiezienia kabin 

sanitarnych 
8 usługa 
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