
Sygnatura sprawy:   22.BLT.SZP.2612.160.2020                                                     Załącznik nr 3 do Zaproszenia 

 

1 
 

ZMODYFIKOWANY- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

A. Przedmiot zamówienia: 

 

obsługa przenośnych urządzeń sanitarnych na terenach  kompleksów wojskowych 

administrowanych przez 22 Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku. 

 

Część 1 -  22. BLT – lotnisko Malbork. 

 

1. Usługa cykliczna: 

 

a. Kabiny WC o podwyższonym standardzie - wynajem i obsługa cykliczna. 

Wyposażenie kabiny powinno zawierać min. : umywalka, toaleta spłukiwana, 

pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki do rąk, pojemnik na papier toaletowy, 

własny zbiornik na wodę oraz fekalia.  

Lp. Miejsce ustawienia kabiny 
ilość 
kabin 

Ilość dni 
wynajmu/rok 

Częstotliwość 
serwisów 
kabin w 

miesiącu 

Szacowana 
ilość serwisów 
kabin w okresie 

12 m-cy 
1 2 3 4 5 6 

1 
Budynek kontenerowy  nr 134 
/lotnisko/DIL 

1 365 4 48 

2 Kontener TACAN/lotnisko 1 365 2 24 

3 
Budynek kontenerowy nr 
135/lotnisko/RSL 

1 365 2 24 

4 
Budynek kontenerowy nr 192 
PKT KUZL/lotnisko 

1 365 4 48 

5 
Skład magazynowy, tzw. Nowy 
ZPIER 

1 365 2 24 

6 Budynek 73, tzw. Stary SPIER 1 365 2 24 

RAZEM 192 

 

 

2. Usługa okazjonalna: 

 

a. Kabiny WC standardowa - wynajem i obsługa okazjonalna. Wyposażenie kabiny 

powinno zawierać min. : toaleta, pisuar, pojemnik na papier toaletowy. 

Lp. Miejsce ustawienia kabiny 

Szacowana 
ilość kabin do 
wynajęcia w 

roku 

Szacowana 
średnia ilość 
dni wynajmu 
pojedynczej 

kabiny w 

Maksymalna ilość 
serwisów w okresie             

12 m-cy  
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okresie umowy 

1 2 3 4 5 

1 Teren 22. BLT 200 5 300 

 

b. Kabiny WC o podwyższonym standardzie - wynajem i obsługa okazjonalna. 

Wyposażenie kabiny powinno zawierać min. : umywalka, toaleta spłukiwana, 

pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki do rąk, pojemnik na papier toaletowy, 

własny zbiornik na wodę oraz fekalia.  

Lp. Miejsce ustawienia kabiny 

Szacowana 
ilość kabin do 
wynajęcia w 

roku 

Szacowana 
średnia ilość 
dni wynajmu 
pojedynczej 

kabiny w 
okresie umowy 

Maksymalna ilość 
serwisów w okresie             

12 m-cy  

1 2 3 4 5 

1 Teren 22. BLT 80 5 100 

 

c. Umywalki polowe -  wynajem i obsługa okazjonalna. 

Lp. Miejsce ustawienia umywalek 

Szacowana 
ilość 

umywalek do 
wynajęcia w 

roku 

Szacowana 
średnia ilość 
dni wynajmu 
pojedynczej 
umywalki w 

okresie umowy 

Maksymalna ilość 
serwisów w okresie             

12 m-cy  

1 2 3 4 5 

1 Lotnisko Malbork 40 5 80 

 

 

Część  2 -  JW 1300 Pruszcz Gdański. 

 

1. Usługa cykliczna: 

 

a. Kontenery sanitarne w nw. lokalizacji: 

Lp. 
Miejsce ustawienia 

kontenera 
ilość 

kontenerów 
Ilość dni 

wynajmu/rok 
Wyposażenie kontenera 

1 2 3 4 5 

1 
Radiolatarnia bliższa – 
wieś Roszkowo 
/6034/BRL 

1 365 

umywalkę, toaletę spłukiwaną, natrysk, 
zbiornik na wodę czystą z 

podgrzewaczem wody, zbiornik na wodę 
brudną  ,pojemnik na mydło, pojemnik 
na ręczniki do rąk, pojemnik na papier 

toaletowy ogrzewanie, oświetlenie 
Kontenery podłącza do mediów i 

uruchamia Wykonawca. UWAGA w 
obiekcie nie ma bieżącej wody i 

kanalizacji. 
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2 
Radiolatarnia dalsza - 
Grabiny Zameczek 
/4588/DRL 

1 365 

umywalkę, toaletę spłukiwaną, natrysk, 
podgrzewacz wody, pojemnik na mydło, 
pojemnik na ręczniki do rąk, pojemnik na 
papier toaletowy ogrzewanie. Kontenery 

podłącza do mediów i  szamba 
Wykonawca. UWAGA w obiekcie jest 

bieżąca woda oraz zbiornik 
bezodpływowy. 

RAZEM 

 

UWAGA: Zamawiający pragnie jedynie wynająć kontenery bez usługi serwisowej i bez usługi 

sprzątania kontenerów. Po stronie Wykonawcy pozostaje konieczność ustawienia kontenerów 

na terenie Zamawiającego oraz podłączenie ich do mediów ( Dalsza Grabiny Zameczek)  

i zbiorników (Bliższa Roszkowo). Serwis i sprzątanie po stronie Zamawiającego. 

 

 

b. Kabiny WC o podwyższonym standardzie - wynajem i obsługa cykliczna. 

Wyposażenie kabiny powinno zawierać min. : umywalka, toaleta spłukiwana, 

pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki do rąk, pojemnik na papier toaletowy, 

własny zbiornik na wodę oraz fekalia. 

Lp. Miejsce ustawienia kabiny 
ilość 
kabin 

Ilość dni 
wynajmu/rok 

Częstotliwość 
serwisów 
kabin w 

miesiącu 

Szacowana 
ilość serwisów 
kabin w okresie 

12 m-cy 
1 2 3 4 5 6 

1 
pomocnicze  biuro 
przepustek/Lotnisko 

1 365 4 
48 

2 Bud. 198, PKT /Lotnisko 1 365 2 24 

RAZEM 72 

 

2. Usługa okazjonalna: 

 

a. Kabiny WC standardowa - wynajem i obsługa okazjonalna. Wyposażenie kabiny 

powinno zawierać min. : toaleta, pisuar, pojemnik na papier toaletowy. 

Lp. Miejsce ustawienia kabiny 

Szacowana 
ilość kabin do 
wynajęcia w 

roku 

Szacowana 
średnia ilość 
dni wynajmu 
pojedynczej 

kabiny w 
okresie umowy 

Maksymalna ilość 
serwisów w okresie             

12 m-cy  

1 2 3 4 5 

1 Lotnisko Pruszcz Gdański 100 5 200 

 

b. Umywalki polowe: 
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Lp. Miejsce ustawienia umywalek 

Szacowana 
ilość 

umywalek do 
wynajęcia w 

roku 

Szacowana 
średnia ilość 
dni wynajmu 
pojedynczej 
umywalki w 

okresie umowy 

Maksymalna ilość 
serwisów w okresie             

12 m-cy  

1 2 3 4 5 

1 Lotnisko Pruszcz Gdański 20 5 40 

 

B. Obowiązki wykonawcy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obsługi i wynajmu kabin WC, 

umywalek oraz kabin prysznicowych w kompleksach administrowanych przez 22 BLT 

w Malborku w ilości i częstotliwości oraz lokalizacji określonej przez Zamawiającego 

zgodnie z wykazanymi w tabelach powyżej. 

2. Opróżniania i odkażania zbiorników na fekalia, napełnianie wodą zbiorników, mycie                 

i odkażanie kabin, uzupełnienie papieru toaletowego, wymiana kostek zapachowych, 

uzupełnianie środków higieny oraz naprawy drobnych uszkodzeń. 

3. Wynajem i serwis kabin oraz kontenerów na wskazany pisemnie termin 

Zamawiającego w zależności od faktycznych potrzeb, ze wskazaniem terminu, miejsc 

ustawienia i ilości kabin oraz ilości  serwisów. 

4. W okresie zimowym należy stosować płyny ze środkami zabezpieczającymi przed 

zamarzaniem. 

5. Wykonywanie usługi w ciągu 24 godzin od telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia. 

6. Rozliczenie usługi wymaga protokolarnego odbioru przedmiotu usługi. 

7. Przez odbiór usługi należy rozumieć pisemne potwierdzenie przez bezpośredniego 

użytkownika oraz  Kierownika właściwego SOI – wzór protokołu stanowi załącznik nr 

1 do niniejszego opisu  i stanowi integralną jego część. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji ustawienia  kabin WC oraz 

ilości wykonywanych czyszczeń, bez konieczności wprowadzenia zmian aneksem. 

Nowa lokalizacja zostanie przekazana Wykonawcy  w faxem lub mailem. 

9. Wykonawca złoży oświadczenie że sprzęt, który będzie używany na terenie 

zamawiającego jest sprawny technicznie, gwarantujący należyte i terminowe 

wykonanie usługi. 

10. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zwróci się                     

z wnioskiem ( do uzyskania w Infrastrukturze po podpisaniu umowy) do właściwego 

Dowódcy, (poprzez Infrastrukturę)  o wydanie przepustek osobowych oraz 

samochodowych upoważniających do wstępu na teren Jednostek Wojskowych.  

  

C.     Obowiązki Zamawiającego: 

 

1. Wskazania miejsc ustawienia kabin wraz z  uzyskaniem wszelkich niezbędnych 

wymaganych zezwoleń. 

2. Wykorzystanie kabin zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Zwrotu kabin po zakończeniu umowy w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem 

stopnia normalnego zużycia. 

4. Udostępnienie kabin na czas niezbędny do wykonania czynności serwisowych.  

D. Termin wykonania usługi: 
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Usługa realizowana w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. 

Wykonał: Roman Domalski 

Data 16.11.2020 r. 

 

 …………………………… 

 

 

Załącznik nr 1 

        AKCEPTUJĘ 

SZEF INFRASTRUKTURY 

    ….……………………  

 
 

PROTOKÓŁ 
POTWIERDZENIA WYNAJMU I OBSŁUGI SERWISOWEJ KABIN WC 

 

MIESIAC REALIZACJI USŁUGI   ……………………………………… 

NR JEDNOSTKI WOJSKOWEJ   ……………………………………… 

LOKALIZACJA KABINY    …………………………………….. 

ILOŚC KABIN     …………………………………….. 

 
 

TERMIN  
WYNAJMU 

KABINY 
 
 

TERMIN 
WYKONANIA 
SERWISÓW 

CZYTELNY 
PODPIS 

SERWISANTA 

POTWIERDZENIE 
WYKONANIA 

USŁUGI PRZEZ 
UŻYTKOWNIKA                     
(czytelny podpis i 

data ) 

UWAGI 
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   Kierownik SOI           WYKONAWCA 

     ……………..    ……………………….. 

AKCEPTUJĘ:  

   Kierownik SGKiE 

 ………………….. 


