
Załącznik nr 1 

Opis przedmiotu zamówienia  

Toaleta na terenie Ogrodu Krasińskich 

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie właściwego stanu higieniczno – sanitarnego toalety 

zlokalizowanej na terenie Ogrodu Krasińskich przy ulicy Stare Nalewki w Warszawie. Obiekt znajduję 

się w podziemiu. W jego skład wchodzą : schody - 2 ciągi , 2 przedsionki, dyżurka, WC damskie – 

2 kabiny, WC męskie – 2 kabiny oraz 3 pisuary.  

Obiekt nie jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. 

Za korzystanie z toalet nie są pobierane opłaty. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi: 

I.Sprzątanie pomieszczeń wraz z bieżącym uzupełnianiem artykułów higieniczno – sanitarnych. 

1. Toaleta ma być czynna codziennie, w okresie od 21 czerwca do 31 grudnia 2021 r., 

w następujących godzinach: 

Lp. Miesiące Czynna w 

godzinach 

Liczba godzin 

dziennie 

Liczba godzin 

miesięcznie 

1 czerwiec  8:00-20:00 12 godzin 120 

2 lipiec  8:00-20:00 12 godzin 372 

3 sierpień  8:00-20:00 12 godzin 372 

4 wrzesień  8:00-20:00 12 godzin 360 

5 październik  9:00-18:00 9 godzin 279 

6 listopad  9:00-18:00 9 godzin 270 

7 grudzień  9:00-18:00* 9 godzin** 276 

Ilość roboczogodzin w trakcie trwania umowy 2.049 

*24 grudnia toaleta czynna w godzinach od 9:00-15:00 

**24 grudnia toaleta czynna 6 godzin 

2. Utrzymanie czystości zewnątrz obiektu obejmuje: 



• utrzymanie czystości na zewnątrz toalety, w tym w porze zimowej odśnieżanie terenu 

w promieniu 2 m wokół toalety oraz dojścia do niej,  

• zamiatanie oraz odśnieżanie schodów bezpośrednio w obiekcie 

• na bieżąco udrażnianie rynien odpływowych oraz czyszczenie dachu z liści, gałęzi i itp, . 

3. Utrzymanie czystości wewnątrz obiektu obejmuje: 

• zamiatanie podłóg (w miarę potrzeby, nie mniej niż 3 razy dziennie); 

• zamiatanie schodów (w miarę potrzeby, nie mniej niż 2 razy dziennie); 

• mycie podłóg (w miarę potrzeby, nie mniej niż 3 razy dziennie); 

• mycie schodów (w miarę potrzeby, nie mniej niż 2 razy dziennie); 

• mycie lamperii/glazury (w miarę potrzeby, nie mniej niż 1 raz dziennie), 

• mycie 2 okien (w miarę potrzeby, nie mniej niż 1 raz w tygodniu). 

4. Utrzymanie czystości urządzeń sanitarnych (bieżąca obsługa) - obejmuje: 

• mycie umywalek; 

• mycie misek klozetowych i pisuarów; 

• mycie pojemników na mydło i na papier toaletowy; 

• mycie luster; 

• mycie baterii umywalkowych. 

5. Wyposażenie obiektu w środki czystości (bieżąca obsługa) ) - obejmuje: 

• wyposażenie i uzupełnianie papieru toaletowego; 

• wlanie i uzupełnianie mydła w płynie w pojemnikach; 

• wyposażenie i uzupełnianie wkładów zapachowych; 

• wyposażenie i uzupełnianie ręczników papierowych. 

6. Zbieranie, pozbywanie się powstałych na terenie obiektu odpadów w sposób zgodny 

z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustaw 

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz Uchwałą nr LXI/1631/2018 Rady Miasta Stołecznego 



Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie m. st. Warszawy z późn. zm. 
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