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Szczegółowy zakres czynności, które muszą być wykonywane w  
pomieszczeniach toalet publicznych znajdujących się na terenie 
GOZ. Toalety na terenie GOZ są bezpłatne dla zwiedzających. 
Wykonawca nie ma prawa do pobierania opłat za korzystanie z 
toalet. 
 
Do stałych czynności codziennych należeć będą: 
 
Wymagania ogólne: 
 
1) Toalety są czynne w godzinach otwarcia Ogrodu Zoologicznego. 
 
2) Środki higieniczne: mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, 
środki zapachowe oraz worki na odpadki i śmieci są zabezpieczane przez i 
na koszt  Wykonawcy. 
 
3) Wszelkie inne środki, materiały oraz sprzęt niezbędny do wykonania usługi w 
zakresie opisanym w niniejszym załączniku do umowy zapewnia w ramach 
wynagrodzenia umownego Wykonawca. 
 
4) Wykonawca odpowiada za drożność odpływów kanalizacyjnych oraz 
ponosi kosztu usuwania zatorów. 
 
Codziennie: 
a) zamiatanie i mycie posadzek, 
b) wyrzucanie śmieci z pojemników i wymiana worków foliowych na odpadki, 
c) czyszczenie bieżących zabrudzeń drzwi i futryn drzwiowych, 
d) usuwanie bieżących zabrudzeń i plam ze ścian (okładziny), 
e) mycie i dezynfekcja sanitariatów - ceramika sanitarna i posadzki, armatura, deski sedesowe, 
f) czyszczenie pojemników na materiały eksploatacyjne i innego drobnego sprzętu, 
g) bieżące utrzymanie porządku w sanitariatach i uzupełnianie środków 
higienicznych, 
h) utrzymanie świeżości powietrza w sanitariatach 
 
Dwa razy w tygodniu: 
Mycie ścian pokrytych płytkami ceramicznymi. 
 
Raz w miesiącu: 
a) dezynfekcja kratek ściekowych 
b) mycie okien i drzwi 
 
Prowadzenie ewidencji utrzymania czystości toalet  
w formie karty godzinowej przeglądu toalet.  
(karty winny znajdować się na ścianie w każdej wymienionej poniżej z 
toalet). 
 
Na karcie przeglądu toalet musi znajdować się informacja: 
a) nazwa Wykonawcy usługi oraz adres firmowy, 
b) telefon kontaktowy 
 
Pracownik Wykonawcy winien raz na godzinę podpisać się na karcie każdej 
z toalet podając jednocześnie godzinę o której dokonał sprawdzenia 
czystości, uzupełnienia środków higienicznych bądź usunięcia zabrudzeń. 
 
Wszelkie informacje dla klientów wywieszane w toaletach powinny być 
estetyczne (najlepiej drukowane). 
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Wymogi dodatkowe: 
1) Nastąpi oficjalne przekazanie toalet firmie Wykonawcy. Zostanie 

sporządzony protokół przekazania w którym zostaną wykazane toalety 
w których należy wykonać malowanie ścian wewnętrznych oraz sufitów 
farbą emulsyjną zgodnie ze sztuką budowlaną. 

2) Wymiana żarówek, drobne naprawy elementów instalacji elektrycznej, 
instalacji wod-kan. 

3) Utrzymanie estetyki wokół toalet wolnostojących do ok. 5 m (mała 
architektura – nasadzenia, krzewy itp.) 

 
1. Toalety przy Pingwinach 
otwarte przez cały rok 
- mycie glazury nie śliskiej (podłogi) - 26 m2  
- mycie płytek ściennych - 56 m2 (według potrzeb)  
- mycie umywalek- 2 szt.  
- mycie muszli klozetowych - 6 szt.  
- mycie pisuarów - 3 szt.  
- mycie armatury sanitarnej - 2 szt.    
- mycie drzwi wewnętrznych do kabin - 6 szt. (według potrzeb).  
- mycie drzwi zewnętrznych  - 2 szt. (według potrzeb) 
- mycie ścianek wodoodpornych w kabinach – 12.5 m2  
- uzupełnienie pojemników na papier toaletowych i mydło  
- opróżnianie koszy na śmieci 
- utrzymanie porządku wokół toalety  
 
2. Toalety przy Dzikach  
otwarte od 01 kwietnia do 30 września 
- mycie glazury nie śliskiej (podłogi) – 26 m2  

- mycie płytek ściennych – 56 m2 (według potrzeb) 
- mycie umywalek - 2 szt.  
- mycie armatury sanitarnej - 2 szt. 
- mycie muszli klozetowych - 6 szt. 
- mycie pisuarów - 3 szt. 
- mycie drzwi wewnętrznych - 6 szt. (według potrzeb) 
- mycie ścianek wodoodpornych w kabinach – 12.5 m2 
- uzupełnianie pojemników na papier toaletowy i mydło 
- opróżnianie koszy na śmieci 
- wywóz nieczystości płynnych z szamba 
- utrzymanie porządku wokół toalety 
   
3. Toalety - pawilon Lwów 
otwarte od 01 kwietnia do 30 września 
- mycie glazury nieśliskiej (podłoga) – 7.5 m2  
- mycie płytek ściennych – 21.5 m2   
- mycie umywalek - 1 szt.  
- mycie armatury sanitarnej - 1 szt.  
- mycie muszli klozetowych - 1 szt.   
- mycie grzejników -1 szt. (według potrzeb)  
- uzupełnianie pojemników na papier toaletowy i mydło  
- opróżnianie koszy na śmieci 
- mycie drzwi 
 
 
3. Toalety – przy Hipopotamach 
otwarte przez cały rok 
 
- mycie glazury nie śliskiej (podłogi) - 26 m2  
- mycie płytek ściennych - 56 m2 (według potrzeb)  
- mycie umywalek- 2 szt.  
- mycie muszli klozetowych - 6 szt.  
- mycie pisuarów - 3 szt.  
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- mycie armatury sanitarnej - 2 szt.    
- mycie drzwi wewnętrznych do kabin - 6 szt. (według potrzeb).  
- mycie drzwi zewnętrznych  - 2 szt. (według potrzeb) 
- mycie ścianek wodoodpornych w kabinach – 12.5 m2  
- uzupełnienie pojemników na papier toaletowych i mydło  
- opróżnianie koszy na śmieci 
- utrzymanie porządku wokół toalety  
 
 
 
 


