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Sygnatura: ZP- 081/2017                       Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

       
        Przedmiotem zamówienia jest  kompleksowe świadczenie usług, polegające  na wykonaniu  

obsługi technicznej i bieżących napraw instalacji technologicznych basenów Uniwersyteckiego 

Centrum Sportowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wraz z sukcesywną dostawą 

chemii basenowej od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Szczegółowy zakres czynności oraz 

konserwacji znajduje się w instrukcjach obsługi oraz DTR urządzeń basenowych. Wykonawca ma 

bezwzględny obowiązek zapoznania się z w/w dokumentacją oraz postępowaniem zgodnie z 

wytycznymi znajdującymi się w tych dokumentach, tak by nie  spowodować utraty gwarancji. 

       Uniwersyteckie Centrum Sportowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to obiekt który 

został oddany do użytku w 2013 r., objęty jest gwarancją do czerwca 2018 r., na swojej powierzchni 

posiada: 

- basen pływacki 25m x 21 m – lustro wody 525 m²  

- basen rekreacyjny  - lustro wody 102 m² 

- brodzik dla dzieci  - lustro wody 28,8 m² 

- wanny whirlpool nr 1,2,3 – lustro wody 8,4 m². 

Baseny w hali basenowej są wykonane są ze stali nierdzewnej. Whirlpool w pomieszczeniu odnowy 

jest wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. 
 

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ 

 

Obieg I. Basen pływacki 

 

Ozn. Charakterystyka techniczna Ilość 

ZP-1 Zbiornik przelewowy 

mat: żelbet szczelny, wyposażenie króćce instalacyjne, właz; wymiary 

wewnętrzne 6450x4480x1730(wys)mm zbiornik jest w zakresie projektu 

konstrukcyjnego, wyposażenie zbiornika w zakresie projektu 

technologicznego 

1 szt. 

Fl – 1.2 

Fl – 1.2 

  

Filtr – typ Filtrem Norm Plus 

Warstwowy pośpieszny, ø 2200; wysokość całkowita H=2607 mm; wlot 

i wylot DN200, spust ¾”, odpowietrzenie 1”, wyposażenie: dysze, złoże 

H=1200 mm, tablica manometrów, zawory poboru próbek; 

m=810/12000 kg 

2 szt. 

PO-1.1 

PO-1.2 

Pompa obiegowa 

Q = 116³/h; H= 14.5 m. H2O; 2900 obr/min; 

prod. KSB, typ ETABLOCK GN 065 – 125/752 G11, 7.5 kW, Dn80/65, 

PN10; z łapaczem włosów 20027 11 dm³ 

2 szt. 

LU-1 Lampa UV, dawka 400J/m², mat 316, DN 200, m= 200 kg, 

1280W/230V, Szafa sterująca, tym AM-8 

1 kpl 

PD-1.1 Zestaw dozujący koagulanta prod. Astral 

- pompa Optima typ B 2-5 l/h 

- linia ssawna 

- zawór dozujący 

- przewód dozujący 5mb 

- kabel sterujący 

1 kpl 

PD-1.2 Zestaw dozujący korektora pH prod. Astral 

- pompa Optima typ B 2-5 l/h 

- linia ssawna  

- zawór dozujący 

1 kpl 
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- przewód dozujący 30 mb 

- kabel sterujący 

-tablica bezodpływowa (wspólna dla wszystkich dozowników korektora 

pH) 

 

PD – 1.3 Zestaw dozujący podchlorynu sodu prod Fludra 

- pompa Optima typ C 10/h 

- zbiornik 110 dm3 

- linia ssawna  

- zawór dozujący 

- przewód dozujący 30 mb 

- kabel sterujący 

- tablica bezodpływowa (wspólna dla wszystkich dozowników 

podchlorynu) 

1 kpl 

DM Dmuchawa do płukania filtrów (wspólna dla obiegów: I i II)  

Dmuchawa bocznokanałowa Astral 31098, króćce 2 ½” 7.5 kW/400V, z 

tłumikiem 

1 kpl 

RB-1 Kompaktowy system pomiarowo- regulacyjny (CL2, pH, redox); 

ze sterownikiem, z celą pomiarową, sondą chloru, pH, redox, typ 

controler-4, prod Fluidra 

1 kpl 

RP-1 Regulator poziomu z zaworem elektromagn. 1 ½” 1 kpl 

RT-1 Regulator temperatury (handlowy) 1 szt. 

HE-1 Wymiennik ciepła rurowy, mat 316L, typ B-1000 Secespol; 

przyłącza 2”, Moc max. 290 kW. 

1 szt. 

SZ-1 Szafa zasilająco – sterująca 

Wykonanie indywidualne dostawcy technologii 

1 szt. 

 

 

OBIEG II. Basen rekreacyjny i brodzik dla dzieci 

 

Ozn. Charakterystyka techniczna Ilość 

ZP-2 Zbiornik przelewowy 

Mat: żelbet szczelny, wyposażenie, króćce instalacyjne, właz; wymiary 

wewnętrzne: 4400x 2900x2220 (wys) mm 

zbiornik jest w zakresie projektu konstrukcyjnego, wyposażenie 

zbiornika w zakresie projektu technologicznego 

1 szt. 

Fl – 2.1 

Fl – 2.2 

Filtr – typ Filtrex Norm Plus 

warstwowy pośpieszny, ø 1600; wysokość całkowita H=2430; wlot i 

wylot DN150, spust ¾”, odpowietrzenie 1”, wyposażenie: dysze, złoże 

H=1200 mm, tablica manometrów, zawory poboru próbek; m= 400/7500 

kg 

2 szt. 

PO-2.1 

PO-2.2 

Pompa obiegowa 

Q = 60 m ³/h; H=15 m. H2O; 2900 obr/min; 

Prod. KSB, typ ETABLOCK GN 050 – 125/402 G11, 

4 kW, Dn65/50, PN10; z łapaczem włosów 20026 11 dm ³ 

 

2 szt. 

LU-2 Lampa UV, dawka 400J/m², mat. 316, DN 150, m=125 kg, 800W/230V, 

Szafa sterująca, typ AM-5 

1 kpl 

PD-2.1 Zestaw dozujący koagulanta prod. Astral 

-pompa Optima typ B 2-5 l/h 

- linia ssawna 

- zawód dozujący 

- przewód dozujący 

-przewód dozujący 5mb 

1 kpl 
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- kabel sterujący 

PD – 2.2 Zestaw dozujący korektora pH prod. Astral 

- pompa Optima typ B 2-5 l/h 

- linia ssawna 

- zawór dozujący 

- przewód dozujący 

- przewód dozujący 60 mb 

- kabel sterujący 

1 kpl 

PD- 2.3.1 Zestaw dozujący podchlorynu sodu prod. Astral 

(basen rekreacyjny) 

- pompa Optima typ C 10 l/h 

- zbiornik 110dm3 (wspólny z układem brodzika) 

- linia ssawna 

- zawór dozujący 

- przewód dozujący 60mb 

- kabel sterujący 

1 kpl 

PD – 2.3.2 Zestaw dozujący podchlorynu sodu prod. Astral 

(brodzik) 

- pompa Optima typ C 10 l/h 

- linia ssawna  

- zawód dozujący 

- przewód dozujący 60 mb 

- kabel sterujący 

 

1 kpl 

RB-2.1 Kompaktowy system pomiarowo – regulacyjny (CL2, pH, redox); 

ze sterownikiem, z celą pomiarową, sondą chloru, PH, redox, typ 

Controler – 4, prod Astral 

1 kpl 

RB-2.2  System pomiarowo – regulacyjny (CL2); 

ze sterownikiem, z celą pomiarową, sondą chloru, typ Kontroler – 3, 

prod Astral 

1 kpl 

RP-2 Regulator poziomu z zaworem elektromagn. 1 ½”  1 kpl 

RT-2 Regulator temperatury (handlowy) 1 szt. 

HE-2 Wymiennik ciepła rurowy , mat 316L,typ B-1000 Secespol; 

przyłącza2”, Moc max. 125 kW 

1 szt. 

SZ-2 Szafa zasilająco – sterująca 

Wykonanie indywidualne dostawcy technologii 

1 szt 

LP Dmuchawa leżanki powietrznej 

Dmuchawa bocznokanałowa 5.5kW/400V, z tłumikiem, 

Typ 31097 Astral, króćce 2 ½” 

1 kpl 

MK Pompa masażu karku 

3kW/400V,Dw=90; Astral Maim 08003 

1 kpl 

PR-1 

PR-2 

Pompa rzeki 

Q=300 m³/h; 

Prod. KSB, typ ETABLOC GN 125-200/1104 G11 

11 kW, Dn150/125,PN10 

2 kpl 

PG Pompa grzybka wodnego (brodzik) 

1.5 kW/400V, Dw-75; pompa pozioma z łapaczem włosów, Victoria 

Plus Astral 38777 

1 kpl 
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OBIEG III. Whirlpool’e w hali basenowej (1 i 2) i odnowie (3) 

 

Ozn. Charakterystyka techniczna Ilość 

ZP-3 Zbiornik przelewowy 

mat: żelbet szczelny, wyposażenie: króćce instalacyjne, właz; wymiary 

wewnętrzne 4000 x 2600 x 2220 (wys) mm 

Zbiornik jest w zakresie projektu konstrukcyjnego, 

Wyposażenie zbiornika w zakresie projektu technologicznego 

1 szt. 

Fl – 3.1 

Fl – 3.2 

Filtr – typ Filtrem Norm Plus 

Warstwowy pośpieszny, ø1250; wysokość całkowita H=2385; wlot i 

wylot DN80/D90, spust ¾”, wyposażenie: dysze, złoże H=1200 mm, 

tablica manometrów, zawory poboru próbek; m = 250/3500 kg 

2 szt. 

PO – 3.1 

PO – 3.2 

Pompa obiegowa  

Q = 38 m ³/h; H=15m. H2o; 2900 obr/min’ 

prod. KSB, typ ETABLOCK GN 040 – 125/302 G11, 

3 kW, Dn65/40, PN10; z łapaczem włosów 20026 11 dm ³ 

2 szt. 

LU-3 Lampa UV, dawka 400J/m ², mat. 316, DN 125, m = 115 kg, 

640W/230V, Szafa sterująca, typ AM-4 

1 kpl 

PD – 3.1 Zestaw dozujący koagulanta prod Astral 

-pompa Optima typ B 2-5 l/h 

- linia ssawna 

- zawór dozujący 

- przewód dozujący 5 mb 

- kabel sterujący 

1 kpl 

PD – 3.2 Zestaw dozujący korektora pH prod. Astral 

- pompa Optima typ B 2-5 l/h 

- linia ssawna 

- zawór dozujący 

- przewód dozujący, 

- przewód dozujący 60 mb 

- kabel sterujący 

1 kpl 

PD – 3.3 Zestaw dozujący podchlorynu sodu prod. Astral 

- pompa Optima typ B 2-5 l/h 

- zbiornik 110dm3 

- linia ssawna 

- zawór dozujący 

- przewód dozujący 

- przewód dozujący 60mb 

- kabel sterujący 

1 kpl 

RB-3 Kompaktowy system pomiarowo – regulacyjny (CL2, pH, redox); 

ze sterownikiem, z celą pomiarową, sondą chloru, pH, redox, typ 

Controler – 4, prod Astral 

1 kpl 

RP – 3 Regulator poziomu z zaworem elektromagn. 1 ½” 1 kpl 

RT-3 Regulator temperatury (handlowy) 1 szt. 

HE-3 Wymiennik ciepła rurowy, mat 316 L, typ B-1000 Secespol: 

przyłącza 2” Moc max. 65kW 

1 szt. 

SZ-3  Szafa zasilająco – sterująca 

Wykonanie indywidualne dostawcy technologii 

1 szt. 

PH-1 

PH-2 

PH-3 

Pompa hydromasażu  

1.5 kW/400V, Dw=75; pompa pozioma z łapaczem włosów, 

Victoria Plus, Astral 38777 

3 kpl 

DH-1 

DH-2 

DH-3 

Dmuchawa hydromasażu 

Dmuchawa bocznokanałowa 1.5 kW/400V, z tłumikiem, 

typ 31092 Astral, króćce 2” 

3 kpl 
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1. Charakterystyka obiektu i poszczególnych basenów  

 

Obiekt UCS przy ul. Św. Józefa 17 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 

7.00-22.00, natomiast w sobotę i niedzielę w godzinach 8.00-22.00. UCS zamknięty jest w 

dniach ustawowo wolnych od pracy (święta państwowe, oraz święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, 

Wielkanoc) oraz w dni wolne dla Zamawiającego. Orientacyjna liczba osób korzystających z 

basenów 500-600 dziennie. Pływalnia została wyposażona w autonomiczną instalację 

składającą się z zbiornika przelewowego, zespołu filtracyjnego oraz stacji uzdatniania. Proces 

technologiczny przygotowania wody w obiegu odbywa się w kolejności: koagulacja, filtracja 

na złożu wielowarstwowym, podgrzewanie, dezynfekcja promieniami UV, korekta pH, 

dezynfekcja podchlorynem sodu. 

 

Podstawowe parametry technologiczne 

 

PARAMERT obieg I obieg II obieg III 

Wydatek wody obiegowej (m³/h) 232 120 76 

Dobowy czas pracy instalacji (h) 24 24 24 

Czas napełniania obiegu (h) 72 24 6 

Czas opróżniania obiegu (h) 48 24 6 

Ilość i wielkość filtrów 2xΦ2200 2xΦ1600 2xΦ1250 

Objętość wody potrzebna do płukania jednego 

filtra (m³) 

22.8 12 7.4 

Wydatek wody napełniającej (m³/h) 12 5.9 2.1 

Wydatek wody uzupełniającej (m³/h) 3.8 2.0 1.3 

Wydatek wód popłucznych (m³/h) 190 100 61 

Wydatek wody spustowej (m³/h) 12 5.9 2.1 

Dawka koagulanta (ml roztworu handl 

polihydroksychlorku glinu  /m³ wody 

uzdatnionej) 

0,5-1,0 0,5-1,0 0,5-1,0 

Dawka chlorku (g Cl2 / m
3
) 0,5-2,0 0,5-2,0 1,0-3,0 

Dawka korektora pH (g 37% kwasu siarkowego 

handl / m³ wody uzdat.) 

ok. 1,5 ok. 1,5 ok. 1,5 

Prędkość filtracji (m/h) 30,5 30 31 

Prędkość płukania filtrów wodą (m/h) 50 50 50 

Częstotliwość płukania filtrów (tygodniowo)  min.2 min.2 min.2 

 

2. Charakterystyka liczbowa obiegów basenowych 

 

Obieg Opis basenu Lustro 

wody 

[m²] 

Głębokość 

[m] 

Objętość 

niecki 

[m³] 

Obciążenie 

max. [os/h] 

T 

[°C] 

 

Wydajność 

[m³/h] 

 

 

I Pływacki 

25x 21 
525 1,35 – 

1,80 
ok. 824 116 26-

28 

232 

II Basen 

rekreacyjny 

102 1,1 110 37 30 100 

Brodzik dla 

dzieci 

28,08 0,15-0,35 7,2 10 30 20 
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Łącznie obieg II 130,8 ------ 117,2 47 30 120 

III Whirlpool’e 

nr1,2 oraz 3 

(odnowa) 

ok. 2 x 

2,2 +4 

= 8,4 

0,5-0,8 2 x 1,1 + 

1,6 = 3,8 

2 x 15 + 24 

= 54 
34-

36 

76 

Łącznie baseny Ok. 664 ------- Ok. 945 217 ----- 428 

 

3.Do czynności Wykonawcy w ramach obsługi basenu będzie należała:  

   1) kontrola systemu podgrzewania wody, 

   2) uzdatnianie chemiczne wody zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz PZH, 

   3) czyszczenie niecki pływalni  (maszyny i środki do czyszczenia obciążają Wykonawcę), 

   4) dodatkowa szokowa dezynfekcja filtrów min. 2 x w tygodniu, 

   5) płukanie ekstra filtrów wg. wskazanej różnicy ciśnień, 

   6) kalibracja systemu uzdatniania wody min. 1 x dziennie, 

   7) obsługa instalacji i urządzeń dezynfekujących stopy ( nogomyje) – 1 x dziennie, 

   8) obsługa instalacji elektrycznej, zasilającej urządzenia systemu uzdatniania wody  

       basenowej ( szafy sterownicze –automatyka basenu sztuk 3, transformatory oświetlenia 

        podwodnego, szafy automatyki lamp  UV – 3 sztuki, elektrozawory przy wymiennikach  

        ciepła - 4 sztuki, zdalne sterowanie atrakcjami basenowymi- 2 szafy ), w tym wymiana  

        żarówek oświetlenia podwodnego. 

   9) ręczne czyszczenie ścian i linii wody oraz usuwanie zanieczyszczeń nie dających się  

       usunąć przy pomocy maszyn, 

10) badanie właściwości fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z wytycznymi  

      Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków   

      sanitarno-higienicznych na pływalniach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  

      Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda  

      na pływalniach (Dz.U. z 2015, poz. 2016),   

11) Zamawiający wymaga aby Wykonawca używał luminofora służącego do szybkiego  

      wykonywania pomiarów stężenia ATP, 

12) uzupełnianie złóż węgla aktywnego.  

 

 4. Do czynności Wykonawcy w ramach bieżącej obsługi urządzeń będzie należało: 

     1) codzienne badanie parametrów wody min. 4 x dziennie, 

     2) czyszczenie systemów dozujących i sprawdzenie ich funkcjonowania 1 x  w tygodniu, 

     3) usuwanie ewentualnych usterek w ramach obsługi, 

     4) kalibrowanie elektrod pomiarowych (sond) pH   2 x w tygodniu, 

     5) kalibrowanie elektrod pomiarowych (sond) redox 2 x w tygodniu, 

     6) kalibrowanie elektrod pomiarowych (sond) chloru  2 x  w tygodniu. 

 

 5. Do czynności Wykonawcy w ramach bieżącej obsługi urządzenia - Stacja kontroli  

     parametrów wody będzie należało: 
1) kalibrowanie urządzenia według codziennych pomiarów wody, 

2) regulacja dopływu wody według zawartości w wodzie chloru związanego (ilość  

           kąpiących się osób), 

3) codzienne kontrolowanie zawartości chloru w wodzie na pływalni; Wykonawca musi  

posiadać fotometr elektroniczny z interfejsem, 

4) regulowanie czynnika pH w wodzie, 

5) kontrolowanie odczytu parametru redox, wykonawca musi posiadać miernik redox, 

6) wymianie elementów pomiarowych według potrzeb wraz z kalibracją sąd 

pomiarowych wg zużycia. 
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6. Do czynności Wykonawcy  w ramach obsługi technologicznego ciepła wody  

    basenowej będzie należało: 

1) bieżące kontrolowanie przepływu na wymiennikach ciepła, 

2) bieżące czyszczenie i odpowietrzanie układu, 

3) regulowanie temperatury wody wg aktualnych potrzeb oraz na wskazanie Kierownika  

          UCS lub obsługi ratowniczej pływalni. 

 

7. Do czynności Wykonawcy w ramach bieżącej obsługi sauny będzie należało 

    (w pomieszczeniu odnowy znajduje się sauna dla 6-8 osób, wyposażona w generator pary): 

1) codzienne włączanie i wyłączanie sauny wg. wskazań obsługi pływalni, 

2) wizualna inspekcja elektrycznych i mechanicznych części, przewodów, połączeń - 2 x w 

tygodniu, 

3) usuwanie osadu z cylindra, przewodów i pompy opróżniającej - raz na dwa tygodnie, 

4) sprawdzenie elektrod - 1 x w miesiącu, 

5) sprawdzenie systemu alarmowego - 1 x w tygodniu. 

 

8. Do czynności Wykonawcy w ramach bieżącej obsługi układu dozowania środków  

    chemicznych będzie należało: 

1) kontrolowanie pomp dozujących środki chemiczne  - min. 4 x dziennie, 

2) kontrolowanie i czyszczenie zaworów dozujących chemię do układu basenowego  - 1 x 

w tygodniu, 

3) wymiana środków chemicznych w układzie dozującym wg zużycia (orientacyjne 

zużycie podchlorynu sodu 1000 kg / miesiąc; orientacyjne zużycie korektora pH 400 kg  

/ miesiąc), 

4) czyszczenie zaworów dozujących pH, CL, koagulant - 1 x tydzień. 

 

9. Do czynności Wykonawcy w ramach bieżącego serwisu będzie należała wymiana  

    uszkodzonych części w pompach dozujących, czyli: 

1) wymiana membran oraz innych części zużytych w pompach dozujących pH, Redox,  

podchloryn sodu, 

2) wymiana zużytych wężyków doprowadzających chemię basenową od pomp dozujących  

          do wody basenowej. 

 

10. W ramach czynności Wykonawcy w zakresie filtrowania, będzie należało: 

     1) płukanie filtrów basenowych według potrzeb tj. w zależności od obciążenia basenu   

          (według wskazań na manometrach), 

     2) usuwanie zanieczyszczeń stałych z sit filtracyjnych pomp obiegowych min. 2 x w 

         tygodniu, 

     3) chlorowanie filtrów 2 x w tygodniu. 

 

11. W ramach czynności Wykonawcy w zakresie obsługi lampy UV, będzie należało: 

      1) kontrolowanie pracy lamp 3 UV min 4 x dziennie, 

      2) wymiana żarnika lamp UV. 

 

12. W ramach czynności Wykonawcy w zakresie obsługi zbiornika wyrównawczego oraz  

      zbiornika wód popłucznych, będzie należało: 

1) kontrolowanie dopływu wody do basenu i poziomu wody w zbiornikach 

wyrównawczych zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 

      sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na  

      pływalniach, 
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2) czyszczenie zbiorników wyrównawczych oraz zbiornika wód popłucznych według    

            możliwości technologicznej /ewentualne  przerwy technologiczne w trakcie  

            funkcjonowania basenu ( koszty środków chemicznych pokrywa Wykonawca). 

 

13. Do czynności Wykonawcy w zakresie bieżącej kontroli pracy urządzeń  

      wentylacyjnych ( hala basenowa, widownia, pomieszczenia techniczne, podbasenie)  

      będzie należało: 
1) kontrolowanie działania falowników sterujących pracą wentylacji  hali basenowej i 

pomieszczeń technicznych 1 x dziennie, 

2) kontrolowanie pracy szaf sterujących układem nawiewu szatni męskiej i damskiej, hali  

         basenowej, suszarek, nawiewu podbasenia centrali 1 x dziennie, 

3) kontrolowanie pracy wentylatorów 1 x dziennie. 

 

W obiekcie zastosowano centrale wentylacyjne MCKD produkcji Klimor. 

 
Nr zespołu Ilość 

powietrza 

(m3/h) 

Sręż 

(Pa) 

Wymiennik Nagrzewnica 

wstępna 

Wentylator 

sterowanie 

Filtr 

wtórny 

EU 7 

Napię

cie 

(V) 

Moc 

(kV) 

Natęże

nie 

(A) 

N6 35 000 600  tak 0-100 % tak 3x40

0 

18,74 36 

W6 35 000 500   0-100 %  3x40

0 

15,91 36 

N7 2 000 300 obrotowy tak 0-100 % tak 3x23

0 

0,78 3 

W7 2 000 300 obrotowy  0-100 %  3x23

0 

0.61 3 

 

 

14. Do czynności Wykonawcy będzie należało sporządzanie i prowadzenie dokumentacji   

      związanej z obsługą serwisu podbasenia,  polegającej na: 

1) prowadzeniu dokumentacji zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-

higienicznych na pływalniach, 

2) sporządzaniu protokołu usterek w przypadku zaistniałych poważnych usterek 

związanych z gwarancją poszczególnych elementów lub też usterek wynikających z 

bieżącej eksploatacji basenu, prowadzenie dokumentacji związanej z zawartością 

chloru związanego w wodzie na pływali, 

3) sporządzaniu pisemnych raportów na koniec miesiąca, dotyczących parametrów wody   

            basenowej i poszczególnych pomiarów ciśnień, temperatury i twardości wody, w celu  

udokumentowania prawidłowości funkcjonowania obiektu i przekazywaniu ich 

Dyrektorowi UCS, 

4) pisemnym powiadamianiu o  przypadkach niewłaściwej pracy poszczególnych 

urządzeń i innych nieprawidłowościach do Dyrektora UCS, 

5) codziennym zapisywaniu w dzienniku wartości: pH, chloru i redox, wskazywanych 

przez komputer sterujący, oraz prowadzenie księgi rozchodów wody. 

 

15. Do czynności Wykonawcy w zakresie czyszczenia niecki basenowej, będzie należało: 

      1) odkurzanie niecki basenu, według harmonogramu - min. 4 x w miesiącu (min. 1 w   

          tygodniu); Zamawiający nie zapewnia sprzętu do wykonania usługi; 

      2) usuwanie nieczystości z wody basenowej w razie potrzeb. Zamawiający nie zapewnia  

           sprzętu do wykonania usługi, 

      3)  w czasie realizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzenie konserwacji niecki  
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  basenowej  1 x w roku. W tym celu Wykonawca po uzgodnieniu terminu z  

  Zamawiającym zaplanuje przerwę technologiczną i wyłączy stację uzdatniania wody,  

  opróżni niecki z wody, wykona konserwację instalacji, napełni niecki wodą i  

  uruchomić ponownie instalację uzdatniania wody basenowej, 

   4)  wykonanie następujących czynności wskazanych przez producenta, będących  

   przedmiotem konserwacji niecek w przerwie technologicznej: 

         - czyszczenie mechaniczne powierzchni niecek, 

         - konserwacja kanałów dennych, 

- mycie ciśnieniowe powierzchni niecek, 

- przegląd wraz z konserwacją wszystkich połączeń spawalnych, 

         - konserwacja torów pływackich, 

         - dezynfekcja niecek, 

         - trawienie kwasem powierzchni niecek, 

         - przegląd wraz z konserwacją wyposażenia niecek, 

         - usunięcie nalotów od strony podbasenia wraz z zabezpieczeniem zarażonych  

            powierzchni substancjami ochronnymi. 

5) po zakończeniu wszystkich prac składających się na czyszczenie niecki basenowej, i  

    wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez gotowości do odbioru, przygotowanie  

    protokołu odbioru. Odbiór będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych  

    przedstawicieli Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do  

    współpracy rzeczoznawcę. Przystąpienie do odbioru przez Zamawiającego nastąpi w  

    terminie nie dłuższym niż 24 godziny od otrzymania przez Zamawiającego informacji o  

    gotowości Wykonawcy do odbioru.  

 

16. Do czynności Wykonawcy w zakresie obsługi fontanny przed obiektem UCS będzie  

      należało (fontanna o powierzchnia ok. 10 m
2 

, objętość niecki fontanny i układu  

      hydraulicznego ok. 3 m 
3
, głębokość zbiornika fontanny 28 cm, wydajność instalacji  

      uzdatniania i cyrkulacji wody fontanny 5 m 
3
/godz.): 

1) czyszczenie koszy wstępnych przed pompami - min. 2 x w tygodniu, 

2) płukanie filtra piaskowego i filtra dokładnego - min. 2 x w tygodniu, 

3) kontrolowanie twardości wody - min 1 x w miesiącu, 

4) kontrolowanie parametrów chemicznych wody za pomocą testera – 1 x w tygodniu. 

(wymagane parametry wody: chlor 0,3 - 0,5 mg/l, pH 7,0 - 7,4, twardość 8
o 
dH), 

5) uzupełnianie preparatów chemicznych do uzdatniania wody, 

6) dozowanie antyglonu w okresie nasłonecznienia, 

7) gruntowne czyszczenie niecki i płyt fontanny przy użyciu specjalistycznej chemii - 

min.2 x w miesiącu, 
8) przygotowanie fontanny do okresu zimowego przez spuszczenie wody z całego 

systemu, odwodnienie rur, wyczyszczenie osadów, przegląd pomp i dysz,  zaś po 

okresie zimowym w uzgodnieniu z Dyrektorem UCS, ponowne uruchomienie 

fontanny, 

9) kontrolowanie w okresie zimowym szczelności systemu - min. 1 x w tygodniu, 

10) kontrolowanie w okresie zimowym układu grzewczego – min. 1 x w tygodniu. 

 

17. W zakresie dostaw chemii basenowej Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę aby:  

      1) minimalny termin ważności substancji (gwarancji ) wymagany przez Zamawiającego  

          wynosił 6 miesięcy  i liczony był od dnia każdej dostawy chemii basenowej, 

      2) sporządzał szczegółowy miesięczny wykaz chemii i środków użytych do obsługi  

          instalacji uzdatniania wody basenowej,  

      3) środki chemii basenowej były dostarczane w oryginalnych dla danego produktu 
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 opakowaniach, zaopatrzone w karty charakterystyki, znak firmowy i nazwę producenta, 

      4) do instalacji uzdatniania wody basenowej używano podchlorynu sodu, stabilizowanego,  

 o zawartości minimum 14 % chloru aktywnego, przeznaczonego do dezynfekcji wody   

 basenowej, pitnej i powierzchni, zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa  

 Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów  

 Biobójczych, 

      5) korektor pH, na bazie kwasu siarkowego o stężeniu 49 - 50 %, zawierał inhibitory  

           przeciwko korozji. Preparat zgłoszony do Inspektora ds. Substancji Chemicznych. 

      6)  środek do koagulacji wody basenowej był na bazie polihydroksychlorku glinu o  

           stężeniu minimum 5 %. Produkt nie może być sklasyfikowany jako niebezpieczny w   

           myśl obowiązujących przepisów. 

      7)  preparat do zwalczania glonów, bakterii i grzybów, zawierał minimum 30 % amin  

           czwartorzędowych  zgodnie z pozwoleniem Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu   

           Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych, Produktów Biobójczych, 

      8)  używał multitabletek chlorowych, 

      9)  używał buforów pH, redox, 

     10) używał preparatów do obniżania stężenia Cl w wodzie basenowej, 

     11) używał korektorów pH plus, 

     12) używał preparatów do czyszczenia i konserwacji stali kwasoodpornej. 

 

18. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy, aby osoby  

      wykonujące w zakresie realizacji zamówienia wszystkie czynności określone od pktu 3 do  

      17 opisu zamówienia, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu  

      ustawy z dnia 26.06.1974 roku – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.),         

      tj.: 4 osoby zatrudnione na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, bezpośrednio  

    odpowiedzialne za świadczenie usług konserwacyjnych i posiadających odpowiednie  

    przeszkolenie związane z realizacją tego typu usługi. 

19. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania  

      czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub  

      podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  podstawie umowy o pracę osób wykonujących   

      wskazane w punkcie 18 czynności. Zamawiający w szczególności uprawniony jest do  

      żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów i  

      dokonania ich oceny.          

20. W celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w  

       trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w  

       tym wezwaniu terminie Wykonawcy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie  

       Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób  

       wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

21.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  

       podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający  

       przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w  

       wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia  

       publicznego.     

22.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez  

       Wykonawcę lub  podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie  

       kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  
23.  Zamawiający wymaga aby Wykonawca wskazał osobę odpowiedzialną za bezpośredni     

       kontakt z Zamawiającym – tzw. koordynator obiektu, posiadający doświadczenie w  

       zakresie nadzorowania i organizowania prac objętych zakresem przedmiotu zamówienia  

       Zamawiający wymaga aby osoba oddelegowana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji  
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       koordynatora niezwłocznie podejmowała działania związane z potencjalnie mogącymi   

       wystąpić awariami.   

24. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego  

       w sposób umożliwiający nabycie wiedzy z zakresu wykonywania czynności objętych    

       powierzoną usługą. 

25.  Wykonawca oraz Zamawiający zachowują w tajemnicy wszystkie informacje, które mają    

       wpływ na stan bezpieczeństwa obiektu w czasie obowiązywania umowy, a także po jej  

       zakończeniu.   

 

 


