
Załącznik nr 1 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac naprawczych i uszczelniających – stanowiących część robót  

wg nakazu PINB w Opolu - na powierzchni zewnętrznej konstrukcji żelbetowej dużej niecki basenowej od strony 

pomieszczenia podbasenia w obiekcie krytej pływalni „Akwarium” w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 B.  

 

Ogólny zakres prac:  

1. Oczyszczenie widocznych elementów zbrojenia konstrukcji dużej niecki od strony podbasenia – ok. 40 

kg, 

2. Usunięcie struktury betonu w miejscach powierzchniowych napraw konstrukcji dużej niecki – ok. 90 m2, 

3. Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo - polimerową  

- zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych punktowych elementów stalowych powłoką cementowo  

- polimerową - ok. 120 szt., 

4. Oczyszczenie widocznych elementów zbrojenia konstrukcji (metoda strumieniowo – ścierna)  

– ok 25 m długości elementów, 

5. Zabezpieczenie antykorozyjne  elementów zbrojenia wraz z pokryciem środkami naprawczymi do 

betonu, 

6. Wypełnienie dylatacji konstrukcji niecki masą elastyczną wraz z zabezpieczeniem dylatacyjną listwą 

maskującą. 

7. Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego 3 warstwową powłoką mineralną (cementowo-

polimerową) na powierzchniach ścian niecki – ok 90 m2, 

8. Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego  - ok. 3 m3. Beton wodoszczelny. 

9. Wykonanie wszystkich innych niewymienionych prac naprawczych konstrukcji dużej niecki od strony 

podbasenia zgodnie z technologią obowiązującą przy naprawie i uszczelnieniach konstrukcji żelbetowych, 

10. Uszczelnienie miejsc przecieków w konstrukcji żelbetowej dużej niecki od strony podbasenia metodą 

ciśnieniową. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia prac do właściwego Wydziału UM Opola  

(w przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów). 

W przypadku konieczności dokonania zgłoszenia w myśl obowiązujących przepisów przed dokonaniem zgłoszenia 

Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym, w celu pozyskania wymaganych danych do formularza zgłoszenia 

prac oraz uzyskania pełnomocnictwa dla przeprowadzenia stosownych procedur administracyjnych. 

Powyższe dokumenty muszą być opracowane przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami  

w odpowiedniej branży. 

Po zakończeniu realizacji Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą zawierającą część opisową  

i graficzną w zakresie zrealizowanych prac. 

Dokumentację powykonawczą należy opracować w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na nośniku CD w formatach edytowalnym i PDF. 

 

 

 



Informacje dodatkowe: 

1. Drewno pochodzące z wycinki, gruz oraz złom i pozostałe materiały z rozbiórek stanowić będą własność 

wykonawcy i zobowiązany będzie on ująć w swoim wynagrodzeniu ich utylizację oraz wywóz, a uzyskane 

przychody i poniesione koszty uwzględnić w swojej wycenie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad prowadzonymi robotami. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

3. Zamawiający wymaga złożenia przed podpisaniem umowy szczegółowego kosztorysu ofertowego w celach 

poglądowych. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

 sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (w przypadku konieczności jego opracowania  

w myśl obowiązujących przepisów)., 

5. Zamieszczone przez Zamawiającego wskaźniki ilościowe stanowią jedynie materiał pomocniczy.  

Zaleca się dokonanie wizji lokalne, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego 

zakresu prac. 

6. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi.  

 

Uwaga: 

Wszystkie prace naprawcze i uszczelniające konstrukcji żelbetowej dużej niecki basenowej należy 

wykonywać jako systemowe. 

 

W przypadku gdy podczas realizacji prac uszkodzone zostaną jakiekolwiek inne elementy niecki i inne oraz 

wyposażenia podbasenia, po stronie Wykonawcy jest ich odtworzenie wraz z poniesieniem kosztów. 

 

Wszystkie materiały przed wbudowaniem muszą uzyskać akceptację Zamawiającego  

w zakresie parametrów materiałowych.  

 

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.  

 

Do wypełnionego formularza propozycji cenowej należy dołączyć referencje potwierdzające wykonywanie prac  

na minimum 2 obiektach basenowych lub prac dotyczących uszczelnień obiektów hydrotechnicznych w zakresie 

podanym w treści niniejszego przedmiotu zamówienia. 

 

Telefony kontaktowe: 

 

Administracja Obiektu , tel. (77) 540 77 40, 

Włodzimierz Leski, tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny. 

 

 

Sporządził: 

Włodzimierz Leski 

 


