Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wynajem i dostarczenie kabin toaletowych, umywalek
wolnostojących oraz pisuarów czterostanowiskowych na imprezy organizowane
przez MOSiR w Gdańsku oraz na obiekty administrowanych przez MOSiR w 2017 roku
zgodnie z poniższą tabelą.
Dział/Obiekt: Imprezy organizowane w roku 2017
Osoba kontaktowa do udzielania informacji w sprawie lokalizacji i realizacji zamówienia: Radosław Szauer
Telefon: 517-806-524

Tabela nr 1
Zestawienie dat, lokalizacji i ilości toalet przenośnych w 2017r.
Data i
godzina
podstawienia
toalety

Data i
godzina
odebrania
toalety

Nazwa
Imprezy

Miejsce

Ilość toalet

07.04.2017,
godz. 10:00

09.04.2017,
godz. 19:00

3.
Gdańsk
Maraton

Amber Expo,
Gdańsk, ul.
Żaglowa 11

35 kabin, 1 kabina dla
niepełnosprawnych, 20
umywalki wolnostojące
dwu stanowiskowe,
25 pisuarów
czterostanowiskowych

08.04.2017,
godz. 22:00

09.04.2017
godz. 19:00

3.
Gdańsk
Maraton

Trasa
maratonu

Łącznie: 30 kabin,
15 umywalek

13.05.2017,
godz. 7:00

13.05.2017,
godz. 16:00

Nordic
Walking

Trójmiejski
Park
Krajobrazowy,
Matemblewo

3

Usługi
dodatkowe np.
asenizacja (jeśli
tak wpisać daty,
z jaką
częstotliwością)
Wraz z dyżurem
osoby
uzupełniającej
mydło, ręczniki
oraz papier
toaletowy (dyżur
osoby w dniu
09.04.2017
w godz. 7-11)
Toalety
rozstawione
od 5 km co 2,5
km trasy
maratonu. Na
każdym punkcie
po 2 toalety
oraz 1
umywalka.
Łącznie będzie
15 punktów
rozstawienia
toalet.

Uwagi

27.05.2017,
godz. 7:00
10.06.2017,
godz.7:00

27.05.2017 Streetball Plac Zebrań
, godz.
Challenge Ludowych
16:00
Park
11.06.2017 Turniej
, godz.,
Petanaqu Nadmorski im.
R.Reagana/Bu
16:00
e

2 kabiny, 1 umywalka

24.06.2017 Streetball Plac Zebrań
, godz.
Challenge Ludowych
16:00
17.07.2017 Triathlon
Plaża
, godz.
Gdańsk
Brzeźno –
16:00
Deptak
betonowy
w Parku
Reagana

2 kabiny, 1 umywalka

1

llodrom

24.06.2017,
godz. 7:00
14.07.2017,
godz. 9:00

15.07.2017,
godz. 7:00

04.08.2017,
godz. 14:00

19.08.2017,
godz. 9.00
26.08.2017,
godz. 7:00

09.09.2017,
godz. 12:00

30.09.2017,
godz . 7:00
07.10.2017,
godz. 7:00
20.10.2017,
godz. 10:00

17.07.2017
, godz.
16:00

Trasa
triathlonu
zgodnie
z
załącznikiem
graficznym,
który
zostanie
podany w
terminie
późniejszym
05.08.2017 Skimboar Kąpielisko
, godz.
ding
Jelitkowo
19:00
19.08.2017
, godz.
19:00
26.08.2017
, godz.
18:00

Triathlon
Gdańsk

Plaża
Brzeźno –
Deptak
Festyn
Park
Aktywuj
Nadmorski
się!
im. R. Reaga
na
10.09.2017 55. Bieg Westerplatte
, godz.
Westerpla
– trawnik
16:00
tte
przy
pomniku
„Nigdy
więcej
wojny”
30.09.2017
,godz .
16:00
07.10.2017
godz
18:00
21.10.2017
, godz.
16:00

Zumba
Maraton

Nordic
Walking

Matemblewo

Cross
Duathlon

TPK Oliwa

Gdańsk
Biega

Molo
Gdańsk

25 kabin, 5 umywalek
wolnostojących dwu
stanowiskowych

Wraz z dyżurem
osoby
uzupełniającą
mydło, ręczniki
oraz papier
toaletowy (dyżur
osoby
16.07.2017 w g.
9-16)

4

2

Betonowy
deptak przed
wejściem na
plażę

5

5

40 kabin, 1 dla
niepełnosprawnych, 15
umywalek
wolnostojących dwu
stanowiskowych, 15
pisuarów
czterostanowiskowych

Wraz z dyżurem
osoby
uzupełniającą
mydło, ręczniki
oraz papier
toaletowy (dyżur
osoby
w g. 9-14)

3

10
15 kabin, 1 dla
niepełnosprawnych

Impreza mała

5 kabin, 2 umywalki
wolnostojące dwu
stanowiskowe

Impreza duża

10 kabin, 5 umywalek
wolnostojących dwu
stanowiskowych

Termin oraz miejsce
zostanie podane na
dwa tygodnie przez
imprezą
Termin oraz miejsce
zostanie podane na
dwa tygodnie przez
imprezą

Dział/Obiekt: Kraina Zabawy, Park Reagana Gdańsk
Osoba kontaktowa do udzielania informacji w sprawie lokalizacji i realizacji zamówienia: Krzysztof Jagła
Telefon: 517 806 645

Tabela nr 2
Zestawienie dat, lokalizacji i ilości toalet przenośnych w 2017r.
Data i godzina
podstawienia
toalety

Data i godzina
odebrania
toalety

Miejsce

Ilość toalet

1.04.2017

30.10.2017

Kraina
Zabawy, Park
Reagana

1 - dla osób
niepełnosprawnych

Usługi dodatkowe np.
asenizacja (jeśli tak
wpisać daty, z jaką
częstotliwością)
2 razy tygodniowo,
koniecznie jeden raz w
sobotę rano

Uwagi

Dział/Obiekt: Miejska Przystań Jachtowa w Gdańsku – Górki Zachodnie ul Przełom 9
Osoba kontaktowa do udzielania informacji w sprawie lokalizacji i realizacji zamówienia: Marek Lenard
Telefon: 58 524-18-08 tel. kom. 517-806-529 e-mail marek.lenard@mosir.gda.pl

Tabela nr 3
Zestawienie dat, lokalizacji i ilości toalet przenośnych w 2017r.
Data i godzina
podstawienia
toalety
15.04.2017 do
godz. 15:00

Data i godzina
odebrania
toalety
15.09.2017 do
godz. 15:00

Miejsce

Ilość
toalet

Utwardzony
teren pod
kontener
sanitarny w
rejonie
początkowej
części głównego
pomostu
drewnianego,
koło hangaru nr 3

1

Usługi dodatkowe np. asenizacja
(jeśli tak wpisać daty, z jaką
częstotliwością)
1 w tygodniu (na telefoniczne
zgłoszenie bosmana)

Uwagi

Dział/Obiekt: Gdański Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Hallera 201 w Gdańsku Boisko
Piłkarskie nr 4
Osoba kontaktowa do udzielania informacji w sprawie lokalizacji i realizacji zamówienia: Adam Czopek
Telefon: 517-806-548

Tabela nr 4
Zestawienie dat, lokalizacji i ilości toalet przenośnych w 2017r.
Data i godzina
podstawienia
toalety
01. 05.2017r

Data i godzina
odebrania toalety

Miejsce

Ilość toalet

30.09.2017r

GKS-R przy
ul. Hallera
201 w
Gdańsku

3 szt. ( każda
z umywalką)

Zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Usługi dodatkowe np.
asenizacja (jeśli tak wpisać
daty, z jaką częstotliwością)
Częstotliwość serwisu co 2
tygodnie w m-cu maj i
wrzesień , oraz co 1 tydzień
w m-cu czerwiec, lipiec i
sierpień.

Uwagi

Dział/Obiekt: Kąpieliska Morskie w Gdańsku
Osoba kontaktowa do udzielania informacji w sprawie lokalizacji i realizacji zamówienia: Łukasz Iwański
Telefon: 517 806 588

Tabela nr 5
Zestawienie dat, lokalizacji i ilości toalet przenośnych w 2017r.

Data i godzina
podstawienia toalety

Data i godzina
odebrania toalety

Miejsce

Ilość
toalet

21.06.2017 godzina
11:00

01.09.2017 godz.
10:30

Wejście na plażę nr 7 ul. Trałowa w Gdańsku

3

Kabina 1
(zamykana na
kłódkę z 2kpl.
kluczy) –
3 x w tygodniu
(piątek,
poniedziałek, środa)

Dokładna lokalizacja
zostanie wskazana
przez zamawiającego

21.06.2017 godzina
10:00

01.09.2017 godz.
10:30

UWAGA: teren
znajduje się za
szlabanem,
Wykonawca
zobowiązany jest do
zdobycia wszelkich
zgód i pozwoleń na
wjazd.
Wejście na plażę nr 16
– ul. Falowa w
Gdańsku

Kabina 2, 3 - 3 x w
tygodniu (piątek,
poniedziałek, środa)

4

01.09.2017 godz.
10:30

Wejście na plażę nr 11
– ul. Lazurowa w
Gdańsku
UWAGA: teren
znajduje się za
szlabanem,
Wykonawca
zobowiązany jest do
zdobycia wszelkich
zgód i pozwoleń na
wjazd.

Asenizacja –
Kabina 1, 2
(zamykana na
kłódkę) – 3 x w
tygodniu (piątek,
poniedziałek, środa)

Dokładna lokalizacja
zostanie wskazana
przez Zamawiającego
w dniu ustawienia
kabin.

21.06.2017 godzina
10:30

Usługi dodatkowe
Uwagi
np. asenizacja (jeśli
tak wpisać daty, z
jaką
częstotliwością)
Asenizacja –

1

Kabina 3, 4 - 3 x w
tygodniu (piątek,
poniedziałek, środa)
Asenizacja –
Kabina 1
(zamykana na
kłódkę z 2kpl.
kluczy) –
3 x w tygodniu
(piątek,
poniedziałek, środa)

Kabiny należy rozstawić w miejscach oraz czasie wskazanym przez Zamawiającego

