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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Główny kod CPV:  

 
45-21-42-00-2 roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych 
związanych ze szkolnictwem 
 

Dodatkowe kody CPV: 
45-11-12-00-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45-22-35-00-1 konstrukcje z betonu zbrojonego 
45-41-00-00-4 tynkowanie 
45-42-10-00-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45-43-21-00-5 kładzenie i wykonanie podłóg 
45-44-30-00-4 roboty elewacyjne 
45-44-21-00-8 roboty malarskie 
 
Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych 
polegających na rozbudowie istniejącego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437. 
Zakres robót obejmuje: rozbudowę fragmentu tylnej części istniejącego budynku 
szkoły na cele edukacyjne i rekreacyjne. Rozbudowa przewiduje wysunięcie od 
strony południowej kubaturowego ryzalitu wraz ze schodami zewnętrznymi. Rzut 
poziomy projektowanej rozbudowy budynku szkoły ma kształt prostokąta i stanowi 
zwarta bryłę przylegającą na całej długości elewacji południowej do istniejącego 
budynku szkoły.  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacjach 
projektowych stanowiących załącznik do opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiar 
robót stanowi dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót 
budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) 
wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności 
gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Dotyczy to czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy 
robót budowlanych obejmujących czynności ogólnobudowlane, elektryczne  
i sanitarne. 
 

2. Miejsce wykonania zamówienia: Publiczna Szkoła Podstawowa na terenie 
osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437. 

3. Warunki gwarancji i rękojmi za wady: Zgodnie z § 15 wzoru umowy (Załącznik 
nr 7 do SIWZ). 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w terminie 3 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy. 

5. Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia: 
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���� Projekt architektoniczno – budowlany „Architektura i konstrukcja” rozbudowy 
istniejącego budynku szkoły na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 
437 w Łodzi wykonany przez Annę Przybysz Pracownia Projektowa – 
Architektura i Budownictwo (91-341 Łódź, ul. Brukowa 6) 

���� Projekt budowlany – Instalacje sanitarne wewnętrzne co i wentylacja 
wykonany przez Annę Przybysz Pracownia Projektowa – Architektura  
i Budownictwo (91-341 Łódź, ul. Brukowa 6) 

���� Projekt budowlany – instalacje elektryczne wewnętrzne wykonany przez Annę 
Przybysz Pracownia Projektowa – Architektura i Budownictwo (91-341 Łódź, 
ul. Brukowa 6) 

���� Przedmiar robót dla rozbudowy istniejącego budynku szkoły na terenie osiedla 
Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi – ogólnobudowlany -  wykonany 
przez Marcin Starzec – Techniczna Obsługa Inwestycji Budowlanych (95-020 
Justynów, ul Hulanka 18) 

���� Przedmiar robót dla rozbudowy istniejącego budynku szkoły na terenie osiedla 
Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi – instalacja elektryczna -  wykonany 
przez Marcin Starzec – Techniczna Obsługa Inwestycji Budowlanych (95-020 
Justynów, ul Hulanka 18) 

���� Przedmiar robót dla rozbudowy istniejącego budynku szkoły na terenie osiedla 
Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 w Łodzi – instalacja centralnego ogrzewania  
i wentylacji – wykonany przez Paweł Bańczak 
 


