Unqd Miasta t o d z i
DeparZament Spraw Spolecznych
Wydriaf Gospodarki Komvnalnej
90 - 447 t i r d i , ul. Piotrkowska 175
oglasza plzetarg na dzieriawg szaletow rniejskich ii autornatycznej toalety
publicznej na okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
usytuowanych p n y ulicy:

1. ul. Rydzowal ul. Lniana,
2. al. Gnegoma PalkiMJojska Polskiego,
3, pl. NiepodlegloSci 4,
4. ul. Pabianicka 47,
5. u!. Targowa 42
6 . ul. Pnybyszewskiego 4,
7. pl. Barlickiego,
8 al. Bandurskiegoldworzec Kaliski,
9, ul. Piotrkowska 268,
10. Pasa2 Schillera,
7-l. Park Staszica,
12. Ronda Inwalidbw

- Automatyczna toaleta
13. Struga 50

1. Warunki przetargu moina odebra6 w Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Spraw Spolecznych Urzqdu Miasta todzi pok. 220,
w godzinach pracy urrqdu.
2. Oferty nalety skhdaC w sekretariacie Wydzialu w pokoju nr 112 do dnia
..?!?:.d/i! .....2018 r. do godz. 12.00.

3. Qtwarcie ofert nastqpi w siedzibie Wydzialts w dniu 30.
.........,2018 r. o godz, 12.A0
w pokoju nr 220.

p.0. 2-CY DYREKTORA
Wydzialu Gospoda~kiKomvnalnej
~encigs k q w Spolecznych
EGALSKA

Urzqd Miasta todzi
Departament Spraw Spdecznych
Wydzial Gospodarki Komunallnej

WARUWKI PRZETARGU

na drieriawg sza fetow rniejskich i automatycznej toalety
na okres od 1 stycrnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Urzqd Miasta todzi
Departament Spraw Spolecznych
WydziaS Gospodarki Komlrnalnej
z siedzibq w todzi
przy ul. Piotrkowskiej 775.

oglasza prsetarg na oddanie w dzierkawq szaletow miejskic'h i autornatycznej
toalety:

- SzaZety rniejskie:
1. ul. Rydzowal ul. Lniana,
2. al. Grzegorza PalkilWojska Polskiego,
3. pl. Niepodleg~osci4,
4. ul. Pabianicka 47,

5. ul. Targowa 42
6. ul. Pszybyszewskiago4,
7. pl. Barlickiego,
8 al. Bandurskiegddworzec Kaliski,
9. ul. Piotrkowska 268,
10. Pasa2 Schillera,
11. Park Staszica,
12. Rondo Inwaliddw

- Automatyczna toalata:
13. Struga 50

WARUNKI PRZETARGU
1.
Przedmiot rarn6wienia
1. Przedrniotem przetargu jest wydzierzawienie 12 szalet~w i 1 avtomatycznej
taalety. Opis snajduje siq w opisie przedmiotu zamowienia.
2. Zamawiajqcy przewiduje rnoiliwoSci skhdania oliert czqSciowych na 12 szaletdw
miejskich lubJi 1 automatycznq toaletq.
3. Dzieriawca robowiqzany jest do utnymania nalefytego stanu sanitarnego
i technicznego szaletbw i automatycznej toalety przez caw mas driahnia orar do
utrzymania czystoSci wokbt obiektu.
II.

Opis pnedrniotu rarntrwienia

1 . Szalety czynne bqdq w nastgpujqcych dniach i godzinach:

-

? $ ul. Rydzowal ul. Lniana, na targowisku, godziny otwarcia: 7.30 16.30, czynny
6 dni w tygodniu oprbcz niedziel i Swiqt;
2) a!. Grzegorza PalkiNojska Polskiego, godziny otwarcia: 7.30 - 16.30, czynny 6
dni w tygodniu oprdcz niedriel i Swiqt;
3) pl. NiepodlegtoSci 4, g~dzinyotwarcia: 7.30 - 16.30, czynny 6 dni w tygodniu
oprdcz niedziel i swiqt;

2.
3.

4.

5.

6.

7.

4) ul. Pabianicka 47, godziny otwarcia: 7.30 - 16.30, czynny 6 dni w tygodniu
oprbcz niedziel i Swiqt;
5 ) ul. Targowa 42, godziny otwarcia: 7.30 - 16.30, czynny 6 dni w tygodniu oprdcr
niedziel i Swiqt.
6) ul. Przybyszewskiego 4, godziny otwarcia: 7.30 - q6.30, czynny 6 dni
w tygodniu oprbcz niedziel i swiqt,
7) pl. Barlickiego, godziny otwarcia: 7.30 - 16.30, czynny 6 dni w tygodniu opr6cz
niedziel i Swiqt.
8 ) al. Bandurskiegoldworzec Kaliski, w przejsciu podziemnym, godziny otwarcia:
7.30 - 16.30, crynny 6 dni w tygodniu oprocz niedziel i Swiqt
9) ul. Piotrkowska 268, godziny otwarcia: 7.30 - 16.30, czynny 6 dni w tygodniu
oprbcz Swiqt.
7O)Pasai Schillera, godziny otwarcia: 7.30 - 16.30, czynny 6 dni w tygodniu
oprbcz niedziel i swiqt.
II ) Park Staszica, godriny otwarcia: 7.30 - 16.30, czynny 6 dni w tygodniu oprbcz
niedziel i swiqt.
12) Rondo Inwalidbw w prrejsciu podziemnym godziny otwarcia: 7.30 - 16.30,
czynny 6 dni w tygodniu oprbcr niedziel i Swiqt.
Toaleta automatyczna przy ulicy Struga 50 bqdzie czynna cakodobowo.
Dzieriawca bgdzie pobierak oplaty za korzystanie z szaletbw i automatycznej
toalety w wysokoSci ustalonej w Uchwale Nr 3334135512002 Zarzqdu Miasta todzi
z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie warunkldrw oddania w dziertawq lub utycsenia
szaletbw komunalnych oraz ustalenia optat za ich korzystanie, ktore bed3 stanowiC
ic h przychbd. Zalqcznik do ww. uchwaly zawierajqcy wysokoSk oplat stanowi
zatqcznik do niniejszych warunkdw
Qziertawca moie prowadzit w pomieszczeniach szaletow na wlasny rachunek
sprzedai artykerlbw kosmetyczno-higienicznych, w sposdb nie utrudniajqcy
normalnego fun kcjonowania szaletu, po spelnieniu wymog6w dotyczqcych
prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej.
Dtieriawca 'bgdzie ponosik koszty zwiqrane z dzialaniem szalet~wtj. koszty
konsenvacji i remontow, awarii sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, zutycia
wody, energii elektrycznej, gazu oraz odprowadzenia Sciek6w.
Dziertawca bqdzie ponosit wszelkie koszty zwiqzane z utrzymaniem sprawnohci
eksploatacyjnej automatycznej toalety, a w szczegblnoSci: koszty zuzycia wod y
i odprowadzenia Sciekbw, wywozcr Smieci, koszty srodkbw niezbqdnych do
utrzymania sraletu w naletytym stanie sanitarnym, koszty napraw i konserwacji
(m.in. usuwanie awarii wodnych i ~Swietleniowych,wymiana tarbwek, awarii
syfonbw, sptuczek, zawordw wodnych, wym iany ussczelek, zamkow, uszkodzeh
armatury, urzqdzeh elektrycznych znajdujqcych siq w szalecie).
W za kresie automatycznej toalety dzieriawca zobowiqzany bqdzie m .in. do
usuwania Smieci z pornieszczenia sewisowego, sprawdzanie stanu rnydla w plynie
oraz jego uzupelniania, sprawdzania stanu papieru toaletowego oraz jego
uzupelniania, sprawdzania stanlr Srodk6w dezynfekujqcych oraz ic h uzupelniania,
oprdiniania koszy na smieci, sprawdzania poprawnoSci dzialania urzqdzeh,
sprawdzania czystoSci Scian i urrqdzeh oraz ewentualnego zrnycia lub
doczyszcrania zabrudrefi. Po wykonaniu ww. czynnoSci nale2y wpisaC datq oraz
godzine ich wykonania do prowadzonej ksiqtki bieiqcego utrzymania toalety
w czystoSci. Dzierzawca dwa razy w ciqgu trwania umowy wykona, przy udziale
producenta toalety, przeglqdy sewisowe obejmujqce d iagnostykq poprawno5cf
dzialania urzqdzeh acrtomatycznych i ich regulacjq i konservvacjq. Dzierzawca

Oferent winien ztoQC of&? (fomularze w zalqczeniu) z nastqprrjqcymi zalqcznikami:
Zalqcznik nr I:
Zaakceptowane warunki umowy okreSlone we wzorze umowy (zalqczniki nr 2a i 2b do
warun kbw przetargowych) poprzez parafowanie kaidej ze stron.
Zafqcznik nr 2:
Ksero kopiq polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie
prowadsonej dziatalnoSci zwiqzanej z prredmiotem zambwienia na h o t ? co najmniej
50.000,00 PLN
Kopie do kumentdw muszq by6 potwierdzone za zgodnosc z oryginalem przez osobe
podpisujqcq ofertq.

V. Osobv upowainione do kontaktowania sie z Oferentami
Osobami upowaznionymi do kontaktowania siq z Oferentami w godzinach
9.00 15.00 sq:
lzabela Piotrowska - podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Oddziale
Usfug Komunalnych tel(42) 638-49-01
Agnieszka Dura - kierownik w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Oddziale Ustug

-

Komunalnych tel (42) 638-51-24

VI. Mieiscs i termin skladania oraz otwarcia ofert
1. Oferty nalleiy skladac w sekretariacie Wydzialu Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Spraw Spokcznych Urzqdu Miasta Lodzi przy ulicy Piotrkowskiej
175, 90 -447 Lbdt do dnia .....~!?.~.:?.4~...... 2018 r. do godz. 12.00.
2. Otwarcie ofert nastqpi w obecnoSci Qferentbw w siedzibie Wydzialu Gospodarki
Komunalnej w Spraw Spolecznych 'Urzqdu M'asta kodzi przy ulicy Piotrkowskiej
175, 90 - 447 Lbdi, pok. 220 w dniu....?.R..A:. ........2018 r. o godz. 12.10.

4

VII. Krvteriurn ocenv ofert i w b 6 r ofertv

.

Komisja wybierze tq ofertq, ktbra bqdzie oferowala najwyiszy miesiqczny czynsz
dzieriawny oraz bqdzie zawierala wszyst kie wymagane dokumenty .
. Prsy ofertach z jednakowq wysokosciq czynszu, wybrany zostanie dzieriawca,
kt6ry ztoiyt jq jako pierwszy.
3. 0 wyborze oferty Wydziertawiajqcy niezwlocznie powiadomi wybranego oferenta,
jak rowniez wszystkich uczestnik6w cr biegajqcych sie o wydziertawienie obiekt~w.

VIII. Zawarcie urnowv
Niezwlocznie po rozstrzygniqciu przetargu WydziaC powiadomi pisemnie Oferenta,
ktbrego oferta zostala wybrana o terminie podpisania umowy.
Umowa dzier2awy (zakqczniki nr 2a li 2b do warunkow przetargu) zostanie zawarta
na okres od dnia 1 sltyczna 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Zarnawiajqcy zastrzega sobie prawo zrniany warunk6w przetargu oraz
modyfi kacji dokumentow pnetargowych.

IX. Zalacznikami do ninieiszvch warun kow przetargowc h $3:

Zal. nr 2a i 2b - wzory umbw,

Zal. nr l a I 1b formulane oferty,

ZaP. nr 3

- uchwafa Nr 3334135512002 z dnia 28 Tutego 2002 r. w sprawie warunkbw

oddania w dzieriawg rub uiyczenie szaletbw komunalnych oraz ustalenia optat za Fch
korzystanie.
Zal. nr 4 - Instrukcja obslugi ukladu sterowania szaletu miejskiego.
Zal. nr 5 lnstrukcja mycia automatycznej toalety.

-

Zatqcznik Nr 7a
do warun k ~ przetargowych
w

OFERTA

Urzqd Miasta h d z i
Departament spraw Spotecznych
Wydzial Gospodarki Komunalnej
90-447 Lddi, ul. Piotrkowska 175
(nama Zamawiajqcego)

W nawiqzaniu do ogloszenia o przetargu, ktdrego przedmiotem jest wydsiertawienie
na okres od Istycznia 2019 r. do 31 grudnia 201 9 r. nikej wyrnienionych 12 sraEet6w
miejskich.
1) ul. Rydzowal ul. Lniana,

2)al. Gnegona Palkinnlojska Polskiego,
3) pl. NiepodlegloSci 4,
4) ul. Pabianicka 47,
5) ul. Przybyszewskiego 4,
6) p!. Barlickiego,
7) al. Bandurskiegoldworzec Kaliski,
8) ul. Targowa 42
9) ul. Piotrkowska 268,
10) Pasai Schillera,
1f ) Park Stasrica
12) Ronda lnwalidtrw
oferujemy miesigczny czynsz dziertawy w wysokosci
.....................zl brutto, slownie: ..................................................................
............................................................ ........, w tym podatek VAT YO;

UWAGA
Czynss driertawny w okresie krdtszym nit jeden pehy rniesiqc bedzie wyliczony
proporcjonalnie do iloSci dni dzierkawy w danym miesiqcu, r czego do celow
rozliczeniowych przyjmuje siq 30 dni.

................... f . . . f f f . ....*........
f*
(data i podpis oferenta)

OFERTA

Urzqd Miasta liodzi
Departament spraw SpoIecznych
Wydzial Gospodarki Komunalnej
90447 libdf, ul, Piotrkowka 175
(nazwa Zarnawiajqcego)
W nawiqzaniu do ogtoszenia o przetargu, ktbrego przedmiotem jest vvydziertawienie
na okres od Isstycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. automatycznej toalety wykonanej
p a y ulicy Struga 50

oferujemy miesieczny czynsz dziertawy w wysokohci
.....................zt brutto, &ownie: ..................................................................
....................................................................
, w tym podatek VAT ...........%;

UWAGA
Czynsz dzierzawny w okresie krbtszym nit jeden pdny miesiqc bqdzie wyliczony
propor~jonalniedo iloSci dni dziertawy w danym miesiqcu, z czego do mlbw
rozliczeniovvych przyjrnuje siq 30 dni.

..........................................
(data i podpis oferenta)

Zalqcznik Nr 2a
do warunk6w przetargowych

UMOWA Nr ( ~ 2 6 1 )

W dniu .................... pomiqdzy Miastern C d f ,ul. Piotrkowska 104, 90-004 U d i ,
reptezentowanym przez: Prezydent Miasta b d z i Hanne Zdanowskq w imieniu ktorej
dziah

.................................................................................................................
zwanym da lej Wydzieriawiajqcym
a ......................... .
.
.
................................................................................
zwanyrn dalej Dzieeawcq,
na podstawie Uchwaly Nr 3334133512002 Zarsqdu Miasta Codzi z dnia 28 lutego
2002 r. dot. wyboru Dzieriawcy w trybie przetargu zostala zawarta urnowa
o nastqpujqcej tresci:

91
1. WydzieJiawiajqcy oddaje w dzierzawq
nastqpujqcych szaletbw miejskich:
1) ul. Rydzowal ul. Lnjana
2).al. Grzegona PalkiNVojska Polskiego
3). pl. Niepodleglosci 4
4). ul. Pabianicka 47

Dzieciawcy

pornieszczenia

5). Rondo Inwalid6w
6 ) . u1. Przybyszewskiego 4,
7). pl. Barlickiego,
8). al. Bandurskiegoldwonec Kaliski,
91.~1.Targowa 42
10). ul. Piotrkowska 268,
11). Pasai Schillera,
12). Park Staszica

w celu Swiadczenia uslug dla ludnokci, zapewnienia obshgi szaletbw oraz
zapewnienia artykutbw higienicznych i urzqdzefi niezbednych do wtaSciwego
utrzymania szaletbw.
2. Ustuga, o ktbrej mowa w ust obejmowak bqdzie rbwniei utrzymanie szaletbw
publicrnych w naIe2ytyrn stanie technicznym i sanitarnym oraz czystoSci wok#
ssaletbw i wywbz nieczysto6ci.
3. Szalety czynne bqdq w nastqpujqcych dniach i godzinach:
1) ul. Rydzowal ul. Lniana, na targowisku, godziny otwarcia: 7.30 - 16.30,
czynny 6 dni w tygodniu oprbcz niedriel i Swiqt;
2) al. Grzegorza PalkiMlujska Polskiego, godziny otwarcia: 7.30 -I6.30,czynny
6 dni w tygodniu opr6cz niedziel i Swiqt;
3) pl. NiepodlegtoSci 4, godziny otwarcia: 7.30 - 16.30,czynny 6 dni w tygodniu
oprbcz niedziel i Swiqt;
4) ul. Pabianicka 47, godziny otwarcia: 7.30 - 16.30, czynny 6 dni w tygodniu
oprocz niedziel i Swiqt;
5) ul. Przybyszewskiego 4, godziny otwarcia: 7.30 - 16.30, czynny 6 dni
w tygodniu oprbcz niedziel i Swiqt,

-

6) pl. Barlickiego, godziny otwarcia: 7.30 - 16.30, czynny 6 dni w tygodniu opr6cs
niedziel i swiqt.
7) a!. Bandurskiegoldwotzec Kaliski, w przejScfupodziernnyrn, godziny otwarcia:
7.30 - q6.30,czynny 6 dni w tygodniu opr6cz niedziel i Swiqt
8) ul. Piotrkowska 268, godziny otwarcia: 7.30 - j6.30, czynny 7 dni w tygodniu
oprocz swiqt.
9) Pasat Schillera, godziny otwarcia: 7.30 - 16.30,czynny 6 dni w tygodniu
opr6cz niedziel i Swiqt.
10)Park Staszica, godziny otwarcia: 7.30 - 16.30, czynny 6 dni w tygodniu oprocz
niedziel i swiqt.
1I)Rondo Inwalid6w w przejsciu podziernnyrn godziny otwarcia: 7.30 - 16.30,
czynny 6 dni w tygodniu oprdcz niedziel i swiqt.
12)ul. Targowa 42, godziny otwarcia: 7.30
16.30, czynny 6 dni w tygodniu
oprocz niedziel j 5wiqt.

-

I.Dzierfa wca ponosi wszelkie koszly zwiqzane z dzialaniem szaletu,
w szczeg6lnoSci: koszty remont6w i napraw, koszty srodk6w niezbqdnych do
utrzymania szaletu w na letytyrn stanie sanitarnym, koszty zutycia wody
i odpsowadzania Sciekbw, zuiycia energii elektrycznej, rukycia gazu orat wywozu
nieczystosci.
2. Oplaty za konystanie z szaletu ustala siq zgodnie z Uchwalq nr 3334135512002
Zarzqdu Miasta kodzi z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie warunk6w oddania w
drieriawq lub upyczenie szalet6w komunalnych orar ustalenia oplat za ich
korzystanie (kabina + umywalka
1,00 21; pisuar + umywalka -0,80 zt;
urnywalka - 0,50 zt). Oplaty te stanowiq przychdd Dzier2awcy.
3. Dzier2awca mote prowadrik w pomieszczeniach szaletu sprzedat na wlasny
rachunek (w sposdb nie utrudniajqcy funkcjonowania szaletu) artykutww
kosmetyczno - higienicznych i billetbw komunikacji miejskiej, pod waru nkiem
spetnienia wymogbw dotyczqcych prowadzenia dziatalnoSci gospodarczej.
4. DzieJiawca jest odpowiedzialny w pelne]: wyso kosci za ewentualne srkody
zwiqzane z obslugq szaletw , wyrzqdzone Wydzieriawiajqceniu lub oso bom
tnecim,
5. Dziedawca nie mo2e poddziertawiak przedmiotu dzieriawy bez zgody
Wydzierlawiajqcego.
6. Wydzieeawiajqcy sastnega sobie moiliwoSC wydania polecenia otwarcia toalet
posa godzinami i dniami okreslonymi w 5 I r tym, 2e polecenie takie winno by6
dorqczone Dzieeawcy w termini8 2 dni pned planowanym terminern otwarcia.
Dorqczenie moie nastqpit takze drogq faksu lub poczty elektmnicznej.

-

I.Wydzieeawiajqcy zastrzega so bie prawo kontroli dtiatania szaletbw.
2. Kontroli dokonujq osoby upowainione przez Wydzieriawiajqcego.

1. Strony umowy ustalajq, f e:
Iqczny czynsz dzieriawny sa mas trwanfa umowy wynosi .............. zt brutto
(slownie slotych:. ......................................................................................
............................................... ..) wynag rodzenie netto .........................zl,
podatek VAT ................,.... zf, zgodnie z ofertq stanowiqcq zahcznik do
niniejszej umowy.
2. Czynst bqdzie pbtny w ratach miesiqcznych w wysokosci .....................
za katdq z nich
3. Czynsz dzierzawny za okres krotszy niz jeden pehy miesiqc bqdzie wyliczeny
proporcjonalnie do iloSci dni dzierkawy w danyrn miesiqcu, z czego do celbw
rozliczeniowych przyjmuje siq 30 dni.
4. Czynsz okreSlony w ust. 1 ptatny jest w terminie do dnia ?&go ka2dego miesiqca
kalendarzowego na konto: Urzqd Miasta todzi .............................................

5. Uchybienie terminu wpjaty czynszu dzieriawnego stanowi podstawe dla
Wydzieriawiajqcego do naliczania odsetek ustawewych ra opbinienie.
6. Z tytutu dzierkawy Wydziertawiajqcy wystawiak bqdzie comiesiqcznq fakturq
VAT.

1. W przypadku niewykonania lub nienaletytego wykonania umowy Dzierfawca
zaplaci Wydzieriawjajqcemu nastgpujqce kary umowne:
a) za kaidorazowe zam kniqcie szaletu bez wczeSniejsrego uzgodnienia
z Wydzier2awiajqcym - w wysokoSci 2% miesiqcznego czynszu brutto,
okreSlonego w 5 4 ust.2,
b) za odstqpienie od umowy z przyczyn zalef nych od Dzieeawcy - w wysokokci
110% Cqcznege q n s z u drierkawnego okreSlonego w 9 4 ust,? brutto umowy.
c) Za niewykonanie polecenia okreSlonego w 5 2 ust. 6 umowy- w wysokoSci 5%
miesiqcznego czynszu brutto, okreglonego w 5 4 ust.2,
2, Zastrzezenie ww. kar umownych nie wyklucza moiliwoSci dochodrenia prrer
Wydzieriawiajqcego odszkodowania uzupdniajqcego na zasadach ogblnych
Kodeksu cywilnego.

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2019 r. do 3 3 grudnia
2019 6.
2. Wydziedawiajqcemu pnystuguje prawo rozwiqzania urnowy w trybie
natychmiastowym w przypadkach:

a) prowadzenia w dzierzawionym obiekcie dzialalnosci niezgodnej z niniejszq
umowq,
b) zwtoki w optacie czynszu dzierzawnego za dwa petne okresy ptatnoSci,
c) stwierdzenia
6-krotnego
zamkniqcia
szaletu
bez
zezwolenia
Wycizieriawiajqcego lub - 3-kro tnego niewykonania polecenia okreSIonego
w 5 2 ust. 6

1 . Wydziertawiajqcy zastrzega sobie prawo do zrniany ilosci obslugiwanych szaletbw
przez Dzieriawce w zwiqzku z czasowym lub trwatym wylqczeniem
ich z utytkowania. W powyiszej sytuacji czynsz dzierzawczy zostanie pomniejszony
proporcjonalne do iloSci obslugiwanych szaletow o 1 11 2 za kaidy wytqczony
z uiytkowania szalet.
2. Wszelkie zmiany treSci umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewatnoSci.

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq majq zastosowanie przepisy
Kodeksu cyvvflnego oraz uchwaly nr 3334135512002 Zarzqdu Miasta Lodzi z dnia
28 lutego 2002 roku w sprawie warunkdw oddania w dzierzawe lub uiyczenie
szaletow komunalnych oraz ustalenia oplat za ich korzystanie.

Umowa zostala sponqdzona w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z ktorych
jeden egzernplarz otnymuje Dziertawca oraz i jeden egzemplarz Wydzieriawiajqcy.

Zatqcznik Nr 2b
do warunkow przetargowych

UMOWA Nr ( wzbr)

W dniu .................... pomiqdzy Miastem 16d2, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Cbdf,
reprezentowanym przez: Prezydent Miasta todzi Hannq Zdanows kq w imieniu kt6rej
dziata:

........................... ........ ......................................................

'...........

zwanym dalej Zamawiajqcym, a:

...............................................................................................................
zwanyrn dalej Wykonawcq,
zgodnie z ad. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zambwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz Zarzqdzeniem Nr 46791\111/16 Prezydenta
Miasta lodzi z dnia 18.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzqdzie Miasta lodzi
Regularninu udzielania zarnbwier7 publicznych, ktbrych wartoSc szacunkowa nie
przekracza wyraionej w ztotych rbwnowartoSci kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia
Rejestru udzielanych zambwieh publicznych, do ktdrych ustawy Prawo zamowien
publicznych nie stos uje siq, zostala zawarta umowa nastqpujqcej treSci:
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1. Przedmiotem umowy jest Swiadczenie przez Wykonawcp uslugi w zakresie
utrzymania i obslugi szaletu miejskiego (automatycznej toalety publicznej)
usytuowanego przy ul. Struga 50 w todzi.
2. Usluga, o ktbrej mowa w ust. 1 obejmowaC bqdzie r6wniei utrzymanie szaletu
publicznego w naleiytym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym oraz
czystosci wokN szaletu, w tym takfe do realizowania zaleceri i poleceh instrukcji
organow administracji publicznej skierowanych do Wykonawcy lub
Zarnawiajqcego zwiqzanych z utrzymaniem naleiytego stanu szaletu.
3. Wykonawca otrzymal od Zamawiajqcego dokumentacje technicznq umoiliwiajqcq
naletyte wykonanie uslugi,
4. Wykonawca zobowiqzany jest:
1) udostqpnit ludnosci szalet do korzystania przez calq dobq od poniedzialku do
niedzieli, w tym r ~ w n i ewi swiqta;
2) ponosiC wszelkie koszty zwiqzane z utrzymaniem sprawnoSci eksploatacyjnej
szaletu, a w szczegolnosci: koszty zuiycia wody i odprowadzenia Sciekow,
wywozu Smieci, koszty Srodkow niezbqdnych do utrzymania szaletu
w naletytym stanie sanitarnym, koszty napraw i konserwacji (m.in. usuwanie
awarii wodnych i ~Swietleniowych, wymiana iarowek, awarii syfonow,
spluczek, zawordw wodnych, wymiany uszczelek, zamkdw, uszkodzeri
armatury, urzqdzeri elektrycznych znajdujqcych siq w szalecie).
3) do usuwania Smieci z pomieszczenia setwisowego, sprawdzania stanu mydla
w plynie oraz jego uzupdniania, sprawdzania stanu papieru toaletowego oraz
jego uzupefniania, sprawdzania stanu srodkow dezynfekujqcych oraz ich
uzupefniania, oprbiniania koszy na Smieci, sprawdzania poprawnosci

:I6

dziajania urzqdzeh, sprawdzania ezystoSci scian i urzqdzeh oraz
ewentualnego zmycia lub daczyszczania tabrudzeh. Po wykonaniul ww.
czynnosci naleiy wpisaC date oraz godzinq ich wykonania do prowadzonej
ksiqzki bieiqcego utrzymania toalety w czystoSci. Wykonawca dwa rasy
w ciqgu tnvania umowy wykona, przy udriale producenta szaletu, przeglqdy
serwisowe obejmujqce diagnostykq poprawnoSci dzialania urzqdzeri
automatycznych oraz ich regulacjq i konsenvacjq. Wykonawca za pewni
obslugg karty GSM, na ktbrq wysytane bedq infomacje o stanach
alarmowych.
4) do zawarcia umdw z Zakhdem Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
na dostawq wody i odprowadzenie Sciekow, na wywbz Smieci oraz uiszcranie
naleinoSci wynikajqcych z tych um6w. W ramach powyiszych um6w powinna
bye zapewniona ciqglosk dostarczania powyiszych medibw niezaletnie
od planowanych kosztow ich zuzycia.
5) ponosiC odpowiedzialnoSC w pelnej wysokosci za ewentualne szkody
zwiqzane z obstugq szaletu, wyrzqdzone Zamawiajqcemu lub sobo om
tnecim .
6) na czas obowiqzywania niniejszej umowy, posiadak aktualnie oplaconq polis?
lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialno3ci cywilnej miqzanej
z przedrniotem zarnbwienia na kwote nie mniejszq niz 50,000,00zl, ktbry
w przypadku jego wygakniqcia zobowiqzuje sig uaktualnit, a jej kserokopig
potwierdzonq za zgodnoSC z oryginalem przedCoac Zamawiajqcernu.
5. Oplaty za korzystanie r szaletu ustala siq zgodnie z Uchwalq nr 3334135512002
Zarzqdu Miasta Codzi z dnia 28 lutego 2002 roku w sprawie warunk6w oddania
w d z i e ~ a w qlub utyczenie szaletow komunalnych orar ustalenia oplat za ich
korzystanie. Optaty te stanowiq przychbd Wykonawcy.
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1. Zamawiajqcy za wykonywanie uslugi okreSlone w 5 3 w okresie tnvania umowy
ustala wynagrodzenie w kwocie nie wyiszej n i l .............. z+ brutto Istownie
rtotych:
.....................................................................> I
w tym kwot* netto .................XI (slownie zlotych: .......................................
................................ .), podatek VAT w wysokoSci .................... zl a
miesiqcznie kwote brutto: ............... zl (slownie zlotych: ...............................
..............................), w tym kwotq netto ................ d (sbwnie zlotych:
................................................ .), podatek VAT w wysokoSci
zl
zgodnie z przyjqtq ofertq Wykonawcy, stanowiqcq satqcznik do umowy.
2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 ptatne bqdzie na podstawie faktur
czqSciowych wystawianych pnez Wykonawce za okresy 1 - miesiqczne, po
za kohczeniu miesiqca, w ktorym wykonano uslugq. Ustailone wynagrodzenie
pokrywa wszelkie koszty zwiqzane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy.
3. Rozliczenie faktycsnie wykonanych prac nastgpowaC bqdzie w okresach
miesigcznych, a w przypadku, gdy prace bedq wykonywane w okresie krotszym
niz 1 pelny miesiqc proporcjonalnie do iloSci przepracowanych dni w danym
rniesiqcu, z ctego dla celbw rozliczeniowych przyjmuje si? 30 dni.
4. Faktury za wykonane prace winny byc wystawione na Miasto kodf,
ul. Piotrkewska I04, 90-926 Lddt, i dostarczone do Wydzialu Gospodarki
Komunalnej w Departamencie Spraw Spotecznych U M t s siedzibq przy
ul. Piotrkowskiej 175.

................

,p

PI

5. Zaplata nastqpi w terrninie do 30 dni od dnia otrzyrnania faktury pszez
Zamawiajqcego, pnelewem na konto Wykonawcy.
6. Zamawiajqcy ohwiadcza, 2e jest platnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym: .....................................
7, Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiern podatku VAT o numerze
identyfikacyjnym: ......................................
8. Cesja prawa do wynagrodzenia nie jest dopuszczalna, chyba t e Zarnawiajqcy
wyrazi na to pisemnq rgodq.
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Usluga bedzie realizowana od dnia 1 stycznia 203 9 r. do 31 grudnia 2019 r.
§4
3. Zamawiajqcy bgdzie kontrolowat stan sanitarno-porzqdkowy i eksploatacyjny
szaletu rniejskiego co najrnniej rar w miesiqcu.
2. Z przebiegu kontroli sponqdzony zostanie protok61 podpisany przez
przedstawicieli obu stron umowy. W przypadku wadliwego wykonania usfugi,
termin i zakres niezbednych poprawek oras uzupdnieri okreSlony zostanie w ww.
protokole. Protok61 odbioru za wykonanie ustugi w danyrn niesiqcu podpisany
przez przedstawicieli obu stron umowy bedzie stanowif podstawq do wystawienia
faktury za okres rniesiqczny.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowq organizacjg i zabezpieczenie
ustugi w czasie funkcjonowania szaletu.
§5

1. Strony postanawiajq, ie wiqlqcq je forrnq odszkodowania za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy bqdq kary umowne.
2, Ustala siq kary urnowne w nastqpujqcych przypadkach i wysokoSciach:
1) za odstqpienie od urnowy przez ktorqkolwiek ze stron spowoduje saptat? kary
umownej w wysokoSci 20 O
h wynagrodzenia urnownego brutto, okreSlonego
w 5 2 ust.1 pnez te stronq umowy, z przyczyn kt6rej nastqpuje odstqpienie.
2) za stwierdzony katdorazowy przypadek zamkniecia szaletu podczas, gdy
h
zgodnie z § 1 ust. 3 lpkt I powinien bye otwarty w wysokosci 2,5 O
wynagrodzenia urnownego rniesigcznego brutto, okreSlonego w 5 2 ust.?
niniejszej umowy,
3) za kaidorazowy przypadek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przez
Wy konawcq obowiqzkbw o kreklonych umowq w wysokoSci 5% wynagr~dzenia
umownego miesiqcznego brutto, okreSlonego w 5 2 ust.? niniejszej urnowy.
4) za brak pnediolenia na kakde pisemne tqdanie Zamawiajqcego w terminie
5 dni kalendarzowych um6w opisanych w 5 1 ust. 4 pkt 3 spdniajqcych
warunki opisane w tyrn postanowieniu umownym w wysokoSci 5%
wynagrodzenia umownego miesiqcznego brutto, okreslonego w 5 2 ust.1
niniejszej umowy.
3. Podstawq do zastosowania kary urnownej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, bedq
ustalenia dokonane w drodze kontro'li przeprowadzonych prrez Zamawiajqcego
z powiadomieniem Wykonawcy.
4. Trzykrotne stwierdzenie nienaleiytego wykonania bqdt niewykonania
obowiqzk6w okreSlonych urnowq, tnykrotnego zamkniqcia szaletu, bez
wczesniejsrego powiadomienia
w formie pisemnej lub ele ktronicznej
Zarnawiajqcego, moie spowodowaC odstqpienie Zarnawiajqcego od umowy w

r

r

%

trybie natychmiastowym i obciqtenie karq, Wykonawcq o kt6rej mowa w 5 5 ust. 2
pkt 1.
5. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo potrqcania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, a Wykonawca wyraia zgodq na potrqcenie.
6. W przypadku powstania szkody przewyzszajqcej wartost zastrzetonych kar
umownych strony mogq dochodziC odszkodowania uzupelniajqcego na zasadach
ogblnych.
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1. Zamawiajqcemu prrysluguje prawo odstqpienia od umowy, oprbcz przypadkdw
wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego w przypadku:
1) istotnej zmiany okoliczno8ci powodujqcej, t e wykonanie umowy nie lety w
interesie publicznym, czego nie moina byto przewidzieC w chwili zawarcia
umowy,
2) trzykrotnego ukarania Wykonawcy karami umownymi okreslonymi w 5 5 ust.
2 pkt 2, 3 i 4.
2. Odstqpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust. 1, nastepuje w terminie 30 dni
od powziecia wiadornoSci przez Zamawiajqcego o zaistnialych podstawach
do odstqpienia od umowy.
3. W przypadku odstqpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 bqdl
czasowego lub trwalego wylqczenia szaletu z uiytkowania, Wykonawcy
przystuguje jedynie wynagrodzenie za uslugi wykonane.
4. W przypadku zaprzestania istnienia przeslanek do czasowego wylqcrenia szaletu
z uzytkowania Zamawiajqcy zawiadomi o tym zdatreniu Wykonawcq, ktory
niezwlocznie bedzie swiadczyt usluge.
§7
Wszelkie tmiany treSci umowy wymagajq formy pisernnej pod rygorem niewatnosci.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszq urnowq majq zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz uchwaly nr 3334135512002 Zanqdu Miasta todzi z dnia
28 lutego 2002 roku w sprawie warunkow oddania w dzierkawq lub uiyczenie
szalet6w komunalnych oraz ustalenia opkat za ich korzystanie.
§9
Umowa zostala sporzqdzona w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z kt6rych
jeden egzemplan otrzyrnuje Zamawiajqcy oraz jeden egzemplarz Wykonawca.

ZA MA WIAJACY

WYKONAWCA

Uchwaia N r 3334/355/2002
Zarzqdu Miasta todzi
z dnia 28 lutego 2002 r.

w sprawie wamnkbw oddania w dzier2awq lu b u2yczenie szaletow komunalnych oraz
ustalenia optat za ich korzystanie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samonqdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz
9 2 pkt 4 uchwaty Nr XCIl892198 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 10 czerwca 1998 r.
w sprawie powierzenia Zarzqdowi Miasta Lodzi uprawnieri do okreilania wysokoici cen
i oplat albo sposobu ustalania cen i oplat za uslugi komunalne o charakterze ukytecznoici
publicznej oraz za korzystanie z obiektbw i urzqdzeli u2ytecznofci publicznej Miasta,
zmienionej uchwa!ami Rady Miejskiej w todzi: Nr XXVI1528199 z dnia I grudnia
1999 r., Nr XXX/641/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. oraz Nr LXIV/1476/01 z dnia 19 tipca
200 I r., Zarzqd Miasta Lodzi
uchwala, co nastqpuje:
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1. Szalety komunalne mogq zostaC oddane w d z i e ~ a w qlub utyczenie przy zachowaniu

nastepujqcych wamnkbw:
1) naletyty stan sanitarny i techniczny szaletbw musi by6 utrzyrnywany przez caly czas
dziakania,

2) czas dzialania szalet6w - godziny otwarcia i zarnkniecia okreilane sq przez
Dyrektorbw Delegatur UML wlaiciwych ze wzgledu na lokalizacjq,
3) dziertawcy tub biorqcy do ueywania uprawnieni sq do prowadzenia
w pomieszczeniach szaletow na wtasny rachunek sprzedaty artykulbw kosmetyczno
- higienicznych itp.,
4) gm fna Lbdi ponosi koszty ubezpieczenia szaletbw, podatkdw o m inwestycji
realizowanych na tych obiektach,

5) dziemwcy lub biorqcy do utywania ponoszq pozostate koszty zwipane
z dziataniem szaletdw, w szczegblnoici koszty remontow i napraw, zuhycia wody
i odprowadzania Sciekbw, energi i elektrycznej i gazowej,
6) przychody z optat za korzystanie z szalet6w sq przychodami dziet"tawc6w lub
biorqcych do uzywania,

7) gmina L6dL zastrzega sobie prawo kontroli dzialania szaletbw,

8) kontrole, o ktorych mowa w punkcie 7 wykonujq osoby upowaZnione przez
Dyrektorbw Delegatur UML wtaiciwych ze wzgledu na lokalizacje szaletbw.

5 2. Oddanie szaletbw

w dzieriawe lub ukyczenie nastepuje w drodze przetargu. Szalet
mokna oddat w Uyczenie w przypadku braku oferentbw do dzieriawy,

5 3. Oddanie szaletu nastqpuje na podstawie

umowy, ktbra m.in. w spos6b szcseg6Zowy
okreSla warunki funkcjonowania wymienione w $ 1 oraz podaje zasady rozliczeh
finansowych:

a)

czynszu dzie~awnego,kt6ry w przypadku wydzieeawienia szaletu wpiacany jest
przez dziertawce gminie. WysokoSE, czy nszu ustalnna jest popszez przetarg,

b) Srodkirw finansowych, kt6re w przypad ku oddan ia szaletu w ukyczenie prze kazuje
biorqcemu do uiywania gmina w fomie doplaty do ushg.

4 4. Ustala siq oplaty za korzystanie z szalet6w wedlug zaiqcznika do niniejszej uchwaly.
5 5 . Traci moc uchwaia Nr 337183191 Zarzqdu Miasta todzi z dnia 9 grudnia 1991

r.

w sprawie ustalenia warunkbw oddania w dziertaw? szaletbw komunalnych, zmieniona
uchwatq Nr 7661147196 Zanqdu Miasta Lodzi z dnia 23 sierpnia 1 996 r.

5 6. Wykonanie uchwaIy w zakresie 5 4 powierza siq dyrektorowi Wydziaiu Kornunalnego
UML, natorniast w mkresie 1, 8 2 i $ 3 Dyrektorom Delegatur UML.
8. Uchwala wchodzi w zycie po u m i e 14 dni od dnia ogloszenia w Dsiennfku
Urzedowym Wojewbdztwa Lbdzkiego.

Za Zanqd Miasta todzi
wz. Prezydenta Miasta

Syiwester PAWLOWSKI
Wiceprezyden t Miasta

zajqcznik
do uchwaly Nr 3334135512002

Zarzqdu Miasta Lodzi
z dnia 28 lutego 2002 r.

Oplaty za korzystanie z szaletbw.

L

Rodzaj uslugi

PO

I.

3.

Oplata w st

Korzystanie z kabiny ustepowej

1 ,m

Korzysltanie z pisuaru

0,80

Kotzystanie z umywalki

0,SO

Ad. I. W zakres ustugi wchodzi:
a) korzystanie z miski ustepowej,
b) korzystanie z umywalki, mydia, rqcznika papierowego jednorazowego Uytku lub
suszarki elektrycznej,
c) korzystanie z papieru toaletowego.
Ad. 2. W zakres ushgi wchodzi:
a) konystanie z pisuaru,
b) konyshnie z umywalki, mydla, recznika papierowegojednorazowego utytku lub

suszarki elektrycznej,
c) karzystanie s papieru toaletowego.
Ad. 3. W zakres ushgi wchodzi:
a)

konystanie s umywal ki, mydia, rqcznika papi trowego jednorazowego ukytku lu b
suszarki elektrycznej.

Zalqctnik Nr 4
do warun kbw przetargowych

lnstrukcja obslugi ukladu sterowania szaletu rniejskiego
UkIad sterowania autornatycznej toalety publicznej wykonany zostal w oparciu o
sterownik PLC, wySwietlacr cyfrowy LED oraz elektroniczny wrzutnik rnonet
zaprogramowany na pnyjmowanie monet o nastqpujqcych nominafach: 10 gr, 20 gr, 50 gr,
1,00zl i 2,0051. Wtzutnik monet nie zwraca nadplaconej kwoty.
Dodatkowo na panelu wejSciowym toalety urnieszczone sq t n y kolorowe lampki
kontrotne (zielona, idita, czerwona) okreSlajqce stan toalety.
Kolor rielony - toaleta wolna
Kolor i6Ry - toaleta nieczynna
Kolor czerwony - doaleta zajqta
Sterownik toalety umo2liwia wybor trybu pracy toalety, wybbr zestawhw parametrbw
dotyczqcych cyklu pracy toalety oraz zatzqdzanie kw. ,,skarbonkq.
1) WybBr trybu praey toalety.
Sterownik toalety publicznej umo2liwia wyb6r jednego r trzech programow pracy:
1. Tryb pracy autematycznej z poborem oplat,
2. Tryb pracy automatycznej bez paboru oplat.
3. Tryb ustawienia kwoty wejScia.
Wyboru trybu pracy dokonuje sig za pornocq 3-poto2eniowego tqcznika pibrkowego
oddzielnie dla kaidej z toalet, tqcznik jest ornaczony ponilszq tablicrkq.
Tryb pracy
A F U

A - tryb praey autornatycznej z poborem owat
Po wyborze tego trybu pracy na panelu wejSciowym toalety zapalona jest zielona lampka a
cyfrowy wyswietlacz wskazuje ustalonq popnednio kwote wejScia. W trakcie wrrucania
koiejnych monet do wnutnika wskazania wyswietlacza zmieniajq siq wyswietlajqc pozostaiq
do zaptaty kwotq wejscia. Po wrzuceniu odpowiedniej h o t y wejscia (lub jej nadptacenia)
wskazania wyswietlacza zmieniajq siq na 00,OQ. Sterownik luzuje zaczep
elektromagnetyczny drzwi urnolliwiajqc ich otwonenie za pornocq przycisku otwierania
drzwi.
Po wejSciu do toalety sterownik pnestawia toa!etq na ,,zajqtando czasu opuszczenia toalety.
Maksyrnalny czas pnebywania w toalecie ustawiony zostal na 20 minut. Po wplywie tego
czasu toaieta luruje dtzwi na czas 1 min. urnoiliwiajqc ich otwonenie jednoczesnie
zalqcrajqc alarm. Po uplywie czasu 1 min. Toaleta rmienia stan na ,,wolnan.
Po wyjSciu z toalety w zaletnoSci od wybranego zestawu parametrbw mote by6 inicjowany
tryb mycia podlogi (opcja) iub tryb mycia i suszenia deski sedesowej.
F - tryb pracy autornatycrnej ber poboru oplat
Po wybone tego trybu pracy na panelu wejsciowyrn toalety zapalona jest lampka w ksztalcie
pierscienia pod5wietlajqca pnycisk otwarcia d m i a cyfrowy wySwietlacz wskazuje kwotg
00,OO. Wrzutnik monet nie ptqjmuje pieniqdzy. Dzialanie pozostaliych elementdw jak w
popnednim przypadku,

-

U tryb ustawienia kwoty wejscia

Po wybone tego trybu pracy jest motliwe ustawienie dowolnej kwoty wejScia. Kwotq wejjbcia
ustawiamy za pomocq pnycisku wejbcia umieszczonego na panelu wejbciowym.
Katdorazowe nacidnigcie przycisku wejjbcia skutkuje zwiqkszeniem kwoty wejscia o "1gr.
Gorny zakres ustawianej kwoty wejjbcia ograniczony zostat do wartobci 5,00 z t Po
osiqgnigciu tej wartodci wskazania licznika sq zerowane umotliwiajqc ponowne ustawienie
k w t y wejScia. Po ustawieniu kwoty wejScia i ustawienie pnetqcznika trybu pracy na A kwota
ta zostaje zapamiqtana.
2) Zarzqdzanle ,,skarbonQH".
Sterownik toalety publicznej umotliwia zarzqdzanie ,,skarbonkqW'.Wyboru sposobu
zanqdzania ,,skarbonkqDdokonujemy za pomocq 3-pototeniovvego tqcitnika pibrkowegokluczykowego oznaczonego ponirszq tabliczkq.
Licrnik oplat
1
2
3
Pozyeja "1
WySwietlacz cyfrowy LED umieszczony na panelu wejgciowym wskazuje kwotg wejbcia
toalety lub pozostatq do uiszczenia kwotq. Jest to normalny tryb pracy wybwietlacta.
Pozycja 2
VVyswietlacz cyfrowy LED umieszczony na panelu wejsciowym wskazuje
zgromadzonq w skarbonce od czasu ostatniego skasowania jej zawartobci.

kwotq

Pozyeja 3
Pndqczenie Iqcznika kluczykowego w pozycjg 3 powoduje kasowanie informacji o kwocie
zgromadzonej w skarbonce.

Dla normalnej pracy toalety konieczne jest ustawienie tqcznika licznika optat w pozycjg 1.
3) System powiadamiania GSM.
Uktad sterowania automatycznej toalety publicznej wyposatony jest w modut powiadamiania
GSM. Zadaniem tego modutu jest wysytanie informacji o stanach alarmowych, lnformacje te
bgdq przesylane metodq SMS do DzieQcirwcy. Zasilanie modutu GSM buforowane jest
akumulatorem, co omacza, t e powiadamianie SMS funkcjonuje takte w przypadku braku
zasilania AC.
Modut GSM generuje nastqpujqce komunikaty SMS:
1, Brak zasilania AC
komunikat: Brak napicgcia AG.
2. Powrot zasilania AC
komunikat: Powr6t napicgeia AG.
3. Niskie napiqcie akumulatora
komunikat: Napigeie DC < 1W.
4. Spadek temperatury w pomieszczeniu technicznym ponitej -0°C
komunikat: Temperatura < 0 st.
5. Przekroczenie temperatury w pomieszczeniu technicznym powytej 445°C
komunikat: Temperatura 3 40 st.
6. Palawienie sig dymu
komunikat: Alarm: DVM.
7. Brak dymu
komunikat: Koniee alarmu: DVM.
8. Utycie pnycisku ,,POMOCi'
komunikat: Alarm: POMOG
9. Przekroczenie czasu utytkowania toalety
Komunikat: Alarm: czas 20 min.

4) lndomnacje koficowe.
W ukEadzie sterowania automatycznej toalety publicznej ustalony sostal mas maksymalnego
jej uiytkowania. Czas ten wynosi 20 minut. Po uptywie tego czasu na 1 minutq zostaje
m l n i o n y luzownik d m i umoiliwiajqc ich otwarcie. Nastgpnie toaleta zmienia swbj stan na
,,WOLNAnumo2liwiajqc normahe jej urytkowanie.
W wyposaleniu uktadu sterowania toalety publicznej znajduje siq przycisk .POMOCm,czujnik
dymu oraz akustyczna-optyczny sygnalizator alarrnbw. Uruchomienie pnycisku ,POMOCfl
powoduje wyslanie SMS o treSci: Alarm: POMOC, oraz na czas 1 rninuty zalqczenie
akustyczno-optycznego sygnalizatora alarmow.
W pnypadku wykrycia dymu pnez czujnik dymu wystany zostaje SMS o treSci: ALARM:
DYM oraz na czas 1 minuty zatqcrenie a kustyczno-optycznego sygnalizatora alarmdw.

pozostawiajqc na czyszczonych powierzchniach warstwq chroniqca pned ponownym
zabrudzeniem.
5) Spryskiwacz do stali szlachetnej
Zalecany Srodek to preparat do czyszczenia i konsenvacji powierzchni re stali szlachetnej.
6) Srodek dezynfekujqco-rnyjqcy
Zalecany srodek to Wnny preparat myjqco-dezynfekcyjny na bazie czwartorrqdowych
zwiqzkbw arnoniowych, gnybobbjczy (w rakresie g q b 6 w dro2dtopodobnych),
bakteriobdjczy i wirusobdjczy, wykazujqcy aktywne dzialanie biobbjcze, drotdtakobbjcze.

