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DZIAŁ II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie: Dostawa i montaż niecki jacuzzi wraz z szafą sterującą 

Stacji Uzdatniania Wody (SUW), w  Pływalni Podolanka w Płocku.  

 

I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

Zamówienie obejmuje dostawę niecki jacuzzi ze stali nierdzewnej  wraz z szafą sterującą Stacji 

Uzdatniania Wody, systemem obiegu wody i systemem  i systemem masaży wodnych i 

napowietrzania oraz jej montaż ( w miejsce wyeksploatowanej wanny Whirpool 6-cio osobowej -  

producent POOLSPA typ Victoria wykonanej z żywic). Zdemontowana wanna będzie podlegać 

utylizacji przez Wykonawcę nowej niecki ze stali nierdzewnej. Średnica otworu po zdemontowanej 

niecce 2300mm. 

 

KODY CPV: Główny kod CPV:  43324100-1 – Urządzenia do basenów kąpielowych 

    45322000–3 – roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

    45311000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznej 

    44411200-6 – wanny 

51900000-1 – Usługi instalacyjne – systemy sterowania i kontroli 

 

 

II.   ZAKRES  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA 

1) Dostawa  niecki jacuzzi ze stali nierdzewnej wraz z montażem w otworze,  po 

zdemontowanej wannie Whirpool, o średnicy 2300 mm i głębokości 1000 mm, wraz z 

systemem obiegu wody i systemem masaży wodnych i napowietrzania. Niecka powinna 

być przystosowana do obiektów użyteczności publicznej i wyposażona w przynajmniej: 

a) Jedną poręcz ze stali nierdzewnej przy wejściu do niecki; 

b) Ilość dysz masażu ściennego oraz napowietrzających odpowiednią dla 

sześcioosobowego jacuzzi.  

c) Niezbędne urządzenia techniczne (pompy, zawory, orurowanie itp.) do prawidłowego 

funkcjonowania niecki. 

2) Montaż niecki wraz z wykonaniem wszystkich obróbek związanych z połączeniem z plażą i 

zapewnieniem hydroizolacji oraz przyłączeniem do sterowania uzdatnianiem wody tak aby 

było ono kompatybilne z pozostałymi obiegami uzdatniania wody na pływalni. 

3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie konstrukcji niecki i jej posadowienia, 

instalacji elektrycznej  i wod-kan oraz w zakresie dotyczącym szafy sterującej SUW. 

4) Dostawa i montaż szafy sterującej do Stacji Uzdatniania Wody jacuzzi wraz z systemem 

kontroli procesu uzdatniania wody, kompatybilnym z systemem obsługującym pozostałe 

obiegi uzdatniania w pływalni (niecka rekreacyjna + brodzik, niecka sportowa). Minimalne 

parametry wody wskazywane przez system kontrolno-pomiarowo-dozujący to: chlor, PH, 

Redox. 

5) Przeszkolenie personelu technicznego oraz udostępnienie całego niezbędnego 

oprogramowania sterowników wraz z kodami dostępu do szafy sterującej.  

6) W zakresie prac należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż stolarki aluminiowej 

witryny niezbędny do wniesienia nowej niecki i wyniesienia zdemontowanej starej niecki. 

1. Szczegółowy zakres prac obejmuje: 

1) Utylizacja zdemontowanej i wyeksploatowanej niecki jacuzzi POOLSPA Victoria, 

wykonanej z tworzywa sztucznego potwierdzony kartą odpadu. 

2) Wykonanie  niecki jacuzzi ze stali nierdzewnej zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt. IV 

OPZ, 

3) wykonanie przyłączenia do istniejącej  instalacji uzdatniania wody i urządzeń (filtr), 

4) wykonanie instalacji systemu masaży i napowietrzania, 
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5) wykonanie hydroizolacji na powierzchni łączącej nieckę jacuzzi z plażą, z zastosowaniem 

taśmy butylowej oraz elastycznej, dwuskładnikowej masy hydro izolacyjnej systemu MAPEI 

lub równoważnym, 

6) Podłączenie systemu sterowania  uzdatnianiem wody jacuzzi w taki sposób, aby 

funkcjonował on kompatybilnie z istniejącym sterowaniem w całej SUW obiektu. 

7) wykonanie nawierzchni plaży z terakoty antypoślizgowej – ok. 2 m
2 

,  o wymiarach  

i kolorystyce zbliżonych do istniejącej okładziny oraz zakup i ułożenie nowych kratek 

przelewowych, 

8) wywóz odpadów powstałych w trakcie wykonywania prac celem utylizacji oraz 

doprowadzenie do stanu pierwotnego hali basenowej i podbasenia w obrębie 

prowadzonych prac, 

9) uruchomienie zamontowanej niecki jacuzzi, poprzedzone próbą szczelności wraz z 

przeszkoleniem personelu technicznego, ustabilizowanie parametrów fizyko-chemicznych 

wody w niecce jacuzzi; 

10) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie konstrukcji niecki i jej posadowienia, 

instalacji elektrycznej  i wod-kan  oraz dotyczącej szafy sterującej SUW. 

Wszystkie nowe elementy mające wpływ na wygląd wizualny, takie jak płytki podłogowe plaży, 

kratki przelewowe itp., muszą być uzgodnione z Zamawiającym pod względem wymiarów, 

kolorystyki i funkcjonalności. 

 

III. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA PRAC MONTAŻOWYCH 

1.  Wykonawca, w trakcie realizacji robót objętych zamówieniem, odpowiedzialny jest za: 

1.1 dokonanie uzgodnień  z Zamawiającym w zakresie przewidzianym w koncepcji – rysunek nr 1 

stanowiący załącznik do OPZ. 

1.2 realizację prac montażowych w ścisłej współpracy z Kierownikiem Obiektu  oraz inspektora 

nadzoru w branży sanitarnej. 

1.3 zapewnienie jakość wykonania prac zgodnie z obowiązującymi polskimi normami: 

a) Spełnienie normy PN-EN 13451-1 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 1: Ogólne 

wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

b) Spełnienie normy PN-EN 13451-2 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 2: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań drabin, schodów drabinowych 

i poręczy 

c) Spełnienie normy PN-EN 13451-3 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 3: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań  urządzeń basenowych 

przeznaczonych do wymiany wody 

d) Spełnienie normy PN-EN 13451-5 - Wyposażenie basenów pływackich. Część 5: Dodatkowe 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań lin torowych 

e) Spełnianie normy 10088-2 stale nierdzewne – techniczne warunki dostaw, 

f) Spełnienie wymagań sanitarno-higienicznych dla krytych pływalni - opracowanie” mgr inż. 

Czesław Sokołowski, oparte na EN-19643 

g) Ważny certyfikat systemu jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2 

oraz  instrukcjami i dokumentacją techniczno-rozruchową producentów zainstalowanych 

urządzeń. 

1.4 zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

1.5 ochronę przeciwpożarową oraz przestrzeganie przepisów i  BHP, 

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został zawarty w załączonym projekcie 

umowy. 

2. Przedmiot zamówienia powinien być zrealizowany przy użyciu takich technologii i środków 

technicznych, które w sposób właściwy zabezpieczą teren prowadzenia prac montażowych  

z generowaniem utrudnień w ruchu komunikacyjnym na osiedlu, na którym znajduje się 

Pływalnia oraz przed powodowaniem nadmiernego hałasu, drgań, emisji spalin i innych 
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zanieczyszczeń i zniszczeń elementów istniejącego zagospodarowania terenu zewnętrznego 

oraz wewnętrznego obiektu. 

3. Podane rozwiązania w zakresie materiałowym określają minimalne wymagania Zamawiającego. 
Nie dopuszcza się zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązań o niższej jakości lub niższych 
parametrach użytkowych.  

4. Montaż niecki jacuzzi będzie wykonywany w obrębie placu budowy przekazanego wykonawcy 
zadania realizowanego przez Zamawiającego: „Modernizacja niecki basenu rekreacyjnego  
na Pływalni Podolanka w Płocku.” Wykonawca zamówienia będącego przedmiotem niniejszego 
postępowania realizował będzie roboty w warunkach równolegle wykonywanych robót 
związanych z modernizacją niecki rekreacyjnej” oraz z pracami związanymi przy realizacji 
zadania pn. „Konserwacja zbiorników filtrów wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody 
(SUW) na Pływalni Podolanka, w Płocku przy ulicy Czwartaków 6” lub w terminie ustalonym  
po zakończeniu ww. zadań podczas funkcjonowania obiektu, tak, aby przerwa w jego 
funkcjonowania była jak najkrótsza ( w obrębie hali basenowej max. 3 dni kalendarzowe). 

5. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w ścisłej 

koordynacji organizacyjno-technologicznej z Wykonawcą zadania: „Modernizacja niecki basenu 

rekreacyjnego na Pływalni Podolanka w Płocku.”, jak i zadania pn. „Konserwacja zbiorników 

filtrów wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody (SUW) na Pływalni Podolanka, w Płocku 

przy ulicy Czwartaków 6 - ewentualne kwestie sporne rozstrzygać będzie Zamawiający przy 

równorzędnym poszanowaniu interesu obu stron. 

6. Zamawiający przed sporządzeniem oferty, zaleca dokonać wizji lokalnej. Oględzin można 

dokonywać w godzinach 8.00 – 14.00 po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się  

z kierownikiem pływalni –p. Romualdem Nowakiem tel. 783 948 037. 

 

 

IV.  WYMAGANIA OGÓLNE DLA  NIECKI ZE STALI NIERDZEWNEJ 

 Producent niecek basenowych zgodnie z OPZ musi stosować systematykę materiałów  

z wykorzystaniem stali nierdzewnej zgodnie z normą  PN-EN 10088-2. Poszycie jak i elementy 

konstrukcyjne muszą zostać wykonane ze stali CrNi. Poszycie niecki musi być wykonane z blachy  

o grubości nie mniejszej niż 2,5 mm, dno niecki z blachy o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm,  

a konstrukcja wsporcza oraz rynna przelewowa z blachy o grubości nie mniejszej niż 2,0 mm. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań o niższej 

jakości lub niższych parametrach użytkowych. 

 

V. DOKUMENTY WYMAGANE OD DOSTAWCY NIECKI 

Dostawca niecki zobowiązany jest dostarczyć po podpisaniu umowy, nie później niż do dnia 

odbioru następujące dokumenty: 

1. Ważny certyfikat systemu jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2 wydany 

przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą wraz z instrukcjami technologicznymi 

z zakresu spawania oraz uprawnieniami spawaczy potwierdzonymi przez niezależną 

akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

2. Ważny atest higieniczny PZH na niecki i elementy wyposażenia niecek basenowych  

3. Ważny certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań zakładowej kontroli produkcji (ZKP) 

wykonywania konstrukcji stalowych zgodnie z normą PN-EN 1090-1 oraz PN-EN 1090-2 

wydany przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą 

4. Świadectwo badań antypoślizgowości powierzchni blach tłoczonych (dla spełnienia klasy oceny 

24º) zgodne z normą PN-EN 13451-1, wystawione przez niezależną akredytowaną jednostkę 

certyfikującą.  

5. Certyfikat weryfikacji deklaracji zgodności na wykonywane elementy ( blachy tłoczone 

antypoślizgowe gr. 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, podest słupków startowych, ruszt rynien 

przelewowych, pokrywa urządzeń do zasysania wody, płyta nawrotowa, kanał ssawny, kanał 

denny, urządzenie do poboru wody do analizy, przykrycie odpływu dennego) wydany przez 

niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą. 

6. Ważny certyfikat potwierdzający wdrożony program test + monitoring, wystawiony przez 

niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający oprócz wykonania testów 
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wyszczególnionych urządzeń na zgodność z wymaganiami norm, ciągłe monitorowanie przez 

jednostkę certyfikującą w zakresie dotrzymania wymaganych cech bezpieczeństwa w produkcji 

certyfikowanych urządzeń.  

7. Dokument udzielenia gwarancji w zakresie jakości wykonania powłoki stalowej dostarczonej  

i zamontowanej niecki – min. 20 lat. – dokument przy odbiorze końcowym. 

 

VI.  ZAŁĄCZNIKI  

1. Rysunek – Koncepcja niecki jacuzzi wraz z podstawowymi wymiarami. 

 


