
Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia są prace wykończeniowe w budynku hali warsztatowej przy  Zespole Szkół 

Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku.  

 

Prace budowlane etapu III podzielona na części: 

 

Część I   Wykonanie instalacji elektrycznej. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zasilania ,,Budynku warsztatów szkolnych” z istniejącego 

zestawu pomiarowego i instalacji teleinformatycznej, elektrycznej oświetleniowej, siłowej i gniazd 

wtykowych, oraz  dokończenie instalacji odgromowej zgodnie z załączoną dokumentacją. 

 

 

Część II  Wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

Wykonanie i montaż stolarki zgodnie z załączoną dokumentacją projektową: 

 

- wewnętrznej   

-  ścianki i drzwi aluminiowe wyposażone w okucia ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej i zamki patentowe szkło  bezpieczne –około 34 m2,   

- zewnętrznej; 

- drzwi Z1 o wymiarach 115x210 aluminiowe malowane proszkowo zestaw 

zewnętrzny, pełne, jednoskrzydłowe wyposażone w dwa zamki patentowe i 

samozamykacz 

 

- okna z PCV szt.2 o wym. 100x140 rozwieralne i uchylnorozwieralne. 

 

Część III Wykonanie muru oporowego i zagospodarowanie terenu. 

 

1. Wykonanie części ściany oporowej żelbetowej wraz z wykonaniem otworów i osadzeniem tulei  

dla przejść sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej.  Ściana o długości 12,70 m  

prostopadła do warsztatów, lokalizacja według zagospodarowania terenu, - konstrukcja ściany   

zgodnie z załączoną dokumentacją część  konstrukcyjna  

2. Demontaż i ponowny montaż  elementów kanalizacji przy ścianie oporowej – studni  

kanalizacyjnej z kręgów Fi 1000 mm. Zabezpieczenie rur ciepłowniczych preizolowanych  

biegnących przez ścianę oporową.  

3.  Wykonanie utwardzenia terenu 

-  Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej w ilości około 171m2. 

- Roboty ziemne - wykonanie koryta wraz profilowaniem z przeznaczeniem pod planowane 

utwardzenie  terenu  o powierzchni -  1250 m2.  

Wykonanie podbudowy  

-  warstwa z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi – cement 3%, grubość 

warstwy po zagęszczeniu  10  cm.  - 1250m2  

-  warstwa dolna   z kruszyw – tłuczeń  - grubość warstwy  po zagęszczeniu 15 cm - 1250m2 

-  warstwa dolna   z kruszyw – tłuczeń  - pogrubienie warstwy  o 5 cm – 435,87m2 

- warstwa górna  z kruszyw – tłuczeń - grubość warstwy  po zagęszczeniu 10 cm – 435,87m 

Wykonanie nawierzchni  z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8cm  na 

podsypce cementowej - 436m2. 



Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gładniej na progach wjazdowych w 4 bramach  

– dopasowanie do poziomu i koloru istniejącej posadzki przemysłowej i zabezpieczenie jej 

przed pękaniem w tym skucie warstwy nawierzchniowej progów. 

 - Ustawienie  krawężników drogowych  betonowych 15 x30 na ławie betonowej z oporem  -  

143 m 

 

 

Rys. 1 Zagospodarowanie terenu. 

 

 

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa,  specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiący złącznik nr 9a,b,c,d do SIWZ. 

Zawarte w przedmiarach robót zestawienia pełnią funkcje pomocniczą, mają zobrazować skalę roboty 

budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji.  

WYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZEPROWADZENIA WIZJI LOKALNEJ 

OBIEKTU PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. w dokumentacji projektowej, 

przedmiarach robót wskazano konkretnych producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - celem 

rzetelnego opracowania projektu, umożliwiając jego jednoznaczne odczytanie, wszędzie tam 

Zamawiający dodaje wyrazy lub równoważne. Zamawiający informuje, że określając przedmiot 

zamówienia poprzez wskazanie norm, aprobat, specyfikacji i systemów odniesienia o których mowa 

w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty 



budowlane spełniają wymagania, określone przez Zamawiającego, a ciężar udowodnienia, że materiał 

(wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na 

składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą odpowiednie 

dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty 

dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, 

że są one równoważne.  

 


