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              OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy okładzin z płytek ceramicznych niecek (mała, średnia, duża) na terenie obiektu 

Basenu Letniego przy Placu Róż 1.  

 

Zakres ogólny obejmuje: 

1. Demontaż odspojonych płytek wewnątrz niecek basenowych oraz na murkach wokół niecek basenowych, 

2. Wykonanie nowych izolacji przeciwwodnych – izolacja typu basenowego w miejscach po demontażu okładzin ceramicznych, 

3. Wykonanie okładziny ceramicznej w nieckach basenowych z nowych płytek wraz z wykonaniem spoin z masy elastycznej 

i wodoodpornej, 

4. Utylizacja odpadów. 

 

Parametry ilościowe ogólne dla przedmiotowych prac:  

  

- rozebranie odspojonych płytek na murkach okalających niecki na odcinku o długości ok. 80 m, 

- rozebranie ok. 35 m2 odspojonych płytek w nieckach basenowych, 

- wykonanie ok. 35 m2 izolacji przeciwwodnej typu basenowego, 

- wykonanie ok. 35 m2 nowych okładzin ceramicznych w nieckach wraz z fugowaniem,  

- wykonanie na murkach okalających niecki na odcinku o długości ok. 80 m nowych okładzin ceramicznych wraz z fugowaniem. 

 
Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz odpowiednią technologią prac.  
 
Po zakończeniu realizacji Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet dokumentów na zastosowane materiały wraz  
z ewentualnymi załącznikami graficznymi w zakresie zrealizowanych prac. 
 

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. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej, celem sporządzenia kompleksowej oferty cenowej dla wymaganego zakresu prac. 
4. Zaleca się Oferentom zapoznanie się z istniejącymi warunkami lokalizacyjno – terenowymi. 
5. Zamieszczone Przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy. 

 
 

Termin wizji lokalnej należy uzgadniać telefonicznie.  

 

 

Kontakt telefoniczny: 

 
Marta Klimczak – Administracja Obiektu KP Akwarium, tel. 660 668 438, 
Włodzimierz Leski, tel. (77) 454 32 66 wew. 137 – Dział Techniczny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


