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Załącznik nr 1 do SIWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 
1) Główny kod CPV:  

CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne 
2) Dodatkowe kody CPV: 

CPV: 45261210 - 9 Wykonywanie pokry ć dachowych, 
CPV: 45421000 – 4 Roboty w zakresie stolarki budowl anej, 
CPV: 45410000 - 4 Tynkowanie, 
CPV: 45442100 - 8 Roboty malarskie, 
CPV: 45331100 - 7 Instalowanie centralnego ogrzewan ia, 

2. Przedmiotem niniejszego postępowania jest: wykonanie robót budowlanych  polegaj ących 
na termomodernizacji  budynku Przedszkola Miejskiego nr 110 przy ul. Unie jowskiej 2a.  

Zakres robót obejmuje: 
1) Docieplenie ścian zewn ętrznych 
2) Docieplenie ścian piwnic do ław fundamentowych wraz z izolacj ą 

przeciwwilgociow ą, 
3) Docieplenie stropodachu, 
4) Wymiana stolarki okiennej 
5) Wymiana drzwi zewn ętrznych  
6) Wymiana instalacji c.o. 

a) piony instalacji c.o. nale ży prowadzi ć po śladzie istniej ących i obudowa ć 
płytami karton-gips z wyj ątkiem tych, których nie ma mo żliwo ści zabudowy. 
Zewnętrzne poł ączenie płyt k-g (naro że) należy zabezpieczy ć naro żnikiem 
aluminiowym perforowanym zatopionym w gipsie a nast ępnie obudow ę 
wyszpachlowa ć i pomalowa ć, 

b) po demonta żu obudów grzejnikowych i grzejników nale ży przewidzie ć: 
• pomalowanie ściany  przed zamontowaniem nowego grzejnika, 
• uzupełnienie wykładziny podłogowej je żeli zachodzi taka potrzeba, 

c) stropy i ściany w miejscach przej ścia pionów i poziomów nale ży przywróci ć 
do stanu pierwotnego, 

7)  Roboty niezb ędne przy realizacji  termomodernizacji mi ędzy innymi: 
a) demonta ż starej i monta ż nowej instalacji odgromowej, 
b) demonta ż starej i wykonanie nowej opaski wokół budynku, 
c) wymiana orynnowania, obróbek blacharskich, rur s pustowych, parapetów 

zewnętrznych, 
d) wymiana kratek wentylacyjnych i zewn ętrznych lamp, 
e) likwidacja tarasów,  
f) demonta ż nawierzchni z płyt chodnikowych o wym. 8,0 x 10,0 = 80 m2, 

niwelacja terenu, 
g) wykonanie chodnika o pow. 3,0 x 8,0 = 24 m 2  z kostki betonowej na podsypce  

z piasku gr. 5 cm w obrze żach betonowych o wym. 8 x 30 x 100 cm, 
h) naprawa schodów przed wej ściem głównym,  
i) naprawa schodów zewn ętrznych, murku, 
j) demonta ż istniej ących drzwi i zamurowanie otworu drzwiowego, zamurow anie 

otworów okiennych, 
k) likwidacja istniej ących kosze do świetlaj ących piwnice i zamontowanie 

systemowych do świetlaczy, 
l) demonta ż istniej ących i monta ż nowych balustrad,  
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m) naprawa kominów wraz z wymian ą włazu dachowego, 
n) monta ż daszku z poliw ęglanu nad wej ściem głównym, 
o) likwidacja zsypu w ęglowego wraz z zamurowaniem otworu i monta żem 

przewodu wentylacyjnego, 
p) wymiana krat okiennych – 5 szt.,  
q) teren po przeprowadzonej termomodernizacji nale ży uporz ądkowa ć i 

przywróci ć do stanu pierwotnego. 
8) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jes t w dokumentacji 

projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykona nia i Odbioru Robót 
Budowlanych stanowi ących załącznik nr 1  do niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia. Przedmiar robót stanowi dokument pomocn iczy do opisu przedmiotu 
zamówienia.  

9) Wykonawca  wykona i umocuje na elewacji budynku tablic ę informacyjno- 
pami ątkow ą zgodnie z Podr ęcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów 
polityki spójno ści 2014-2020 w zakresie informacji i promocji zamie szczone na 
stronie internetowej pod adresem:  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/21172/Podrecznika_wnioskodawcy_i_beneficj
enta_info_promo_140616.pdf 

Wzór tablicy pami ątkowej stanowi załącznik nr 2  do niniejszego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

10) Wykonawca  zobowi ązuje si ę wykona ć przedmiot umowy okre ślony zgodnie 
z: 

� z zamówieniem Zamawiaj ącego , złożoną ofert ą, obowi ązującymi normami, 
przepisami prawa budowlanego, zasadami współczesnej  wiedzy technicznej, 
należytą staranno ścią w ich wykonywaniu, bezpiecze ństwem, dobr ą jakością  
i właściw ą organizacj ą robót oraz rozporz ądzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 
grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierz ąt. 

• dokumentacj ą projektow ą i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, SIWZ oraz ekspertyz ą ornitologiczn ą. 

Zapis dotycz ący gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej stanowi ącej zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i usuni ęcia wad: 

    W przypadku zabezpieczenia wykonania umowy popr zez złożenie gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej winna ona spełnia ć nast ępuj ące kryteria: 

1) Gwarancja winna obowi ązywać od dnia zawarcia umowy do dnia………. . 
2) Gwarancja winna zabezpiecza ć wszelkie roszczenia maj ątkowe Zamawiaj ącego 

wynikaj ące z niewykonania lub nienale żytego wykonania umowy. 
3)  Gwarancja winna zawiera ć zapis, że gwarant zobowi ązuje si ę do zapłaty kwot 

nią określonych nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie 
Zamawiaj ącego; 

4) Sąd właściwy dla siedziby Zamawiaj ącego winien by ć wskazany jako wła ściwy 
do rozpoznania sporów wynikaj ących z gwarancji; 

5) Gwarancja winna zosta ć podpisana przez uprawnione do tego osoby, których 
umocowanie wynika ć będzie z zał ączonych do gwarancji dokumentów 
(pełnomocnictwa, odpis KRS). 

Dodatkowo przed podpisaniem umowy Wykonawca winien przedstawi ć do 
zaakceptowania przez Radc ę Prawnego Zamawiaj ącego wzór gwarancji zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy i usuni ęcia wad. 

3. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagań 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
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wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 Kodeksu pracy: 
1. Zamawiaj ący stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówi eń publicznych, 

wymaga zatrudnienia przez wykonawc ę lub podwykonawc ę na podstawie umowy 
o prac ę osób wykonuj ących czynno ści w zakresie realizacji zamówienia, których 
wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okre ślone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2. Zamawiaj ący wymaga, aby czynno ści polegaj ące na faktycznym wykonywaniu robót 
budowlanych zwi ązanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie s ą (będą) 
wykonywane przez dan ą osob ę w ramach prowadzonej przez ni ą działalno ści 
gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnion e przez Wykonawc ę, 
podwykonawc ę na podstawie umowy o prac ę.  

3. Rodzaj czynno ści (niezb ędnych do wykonania zamówienia), co do których 
wykonania zamawiaj ący wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac ę przez 
wykonawc ę lub podwykonawc ę osób wykonuj ących w trakcie realizacji zamówienia: 
•   czynno ści pracownika budowlanego wykonuj ącego roboty zwi ązane  

z wykonaniem        zamówienia. 
4. Miejsce wykonania robót budowlanych: Łód ź, ul. Uniejowska 2a.  
5. Warunki gwarancji i rękojmi za wady*: min. 5 lat (kryterium oceny ofert)  
6. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 

od dnia protokólarnego przekazania terenu budowy,  data zakończenia: najpó źniej do 
dnia 30 listopada 2018 r.  

7. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia 
1) Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczn e Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych 
2) Wzór tablicy informacyjno-pami ątkowej. 
 

 


