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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

MODERNIZACJA OBIEKTU PŁYWALNI PRZY  
UL. KONCERTOWEJ 4 

 
ZADANIE NR 1: Wykonanie iniekcji, z żywic geopolimerowych, wzmacniającej 
grunt  
ZADANIE NR 2:  Wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej. 
ZADANIE NR 3:  Prace wykończeniowe 
 
ZADANIE NR 1 - zakres robót: 

 Opracowanie projektu technologicznego wraz z nadzorem projektanta 

 Badanie wstępne gruntu 

 wykonywanie wzmocnienia gruntu oraz podniesienie i wyrównania posadzki 
metodą iniekcji geopolimerowych.  

 Iniekcja obejmuje powierzchnię  ok. 275 m2  ( zaplecze basenu: szatnie, 
natryski itp. ) 

 Badanie powykonawcze gruntu 
 
 

ZADANIE NR 2 -  zakres robót: 

 Rozbiórka elementów betonowych 

 Wywóz gruzu 

 Ułożenie rur z PCV  

 Zasypanie wykopów 

 Wykonanie warstw wyrównawczych  pod posadzki    

 Demontaż armatury sanitarnej ( umywalki, sedesy, pisuary )  

 Montaż zdemontowanej armatury j.w.  

 Wymiana umywalki wraz z baterią 

 Montaż nowych baterii prysznicowych  

 Wymiana kratek ściekowych  

 Wymiana grzejników  
 
 

ZADANIE NR 3 -  Prace wykończeniowe 

 Skucie terakoty i glazury 

 Wywóz gruzu 
 Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych 

 Gruntowanie podłoża pod klej 

 Wykonanie izolacji poziomej i pionowej  
 Ułożenie płytek terakoty ( płytki basenowe o klasie antypoślizgu C i R 12 na 

sucho C i R 13 na mokro w natryskach, w szatniach płytki o klasie antypoślizgu 
R 13  )  

 Ułożenie płytek glazury 

 Wymiana kratek wentylacyjnych wykonanych ze stali nierdzewnej 

 Wymiana skrzydeł  wewnętrznych płytowych 

 Naprawa dachu ( papa ) 

 Wymiana obróbek blacharskich  

 Malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi 
 



 
Warunki dotyczące realizacji zamówienia:  

a) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
przedmiotu zamówienia. 

b) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:   

 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

c) W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w 
wyznaczonym terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej 
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
przedmiot zamówienia: 

  oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia, 
których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy  
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących przedmiot zamówienia, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię  
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie 
przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę 
za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych. 



d) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot zamówienia, 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 
kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy. 
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 
żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot 
zamówienia.  

e) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się  
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 


