
Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa hali warsztatowej w konstrukcji stalowej przy  Zespole 

Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, z przeznaczeniem  do nauki i 

prac warsztatowych przy urządzeniach i sprzęcie rolniczym.  

 

Halę zaprojektowano jako posadowioną na stopach fundamentowych i ławach. 

 

 Budynek hali stanowi I etap całości zamierzenia budowy warsztatów szkolnych wraz                               

z przewiązką łączącą nowy budynek z halą sportową. 

 

Podstawowe parametry 

Długość – 3060cm 

Szerokość- 1500cm 

Wysokość- 909cm 

Powierzchnia użytkowa – 440m2 

 

Zakres prac obejmuje: 

- wykonanie wykopów i prac ziemnych, zbrojeniowych,  

- wykonanie fundamentów, 

- wykonanie prace izolacyjnych i hydroizolacyjnych fundamentów, 

- montaż konstrukcji stalowej,  

- wykonanie obudowy hali z płyty warstwowej, 

-  wykonanie pokrycia dachowego z płyty warstwowej oraz świetlika dachowego, 

-  częściowe wykonanie posadzi w hali warsztatowej,  

- wykonanie przegród wewnętrznych i ścianek działowych, 

- montaż stolarki okiennej w ścianach zewnętrznych. 

 

Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót 

stanowiący złącznik nr 9 do SIWZ. 

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.  



 

 


