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Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

 Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa chodników na ulicy Ciołkowskiego  
i przy skwerze Dubaniewicza oraz na ulicy Kasprzaka  ( na odcinku od  
ul. Drewnowskiej do ulicy Srebrzy ńskiej)” z podziałem na dwie części opisane 
poniżej.  
 

Części I - przebudowa chodnika na ul. Ciołkowskiego i p rzy skwerze    
Dubaniewicza  

 
1) Główny kod CPV: 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz       
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 
     Dodatkowe kody CPV*:  

 
      45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
      45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika na ul. Ciołkowskiego i przy 
skwerze Dubaniewicza w Łodzi, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

 
Zakres robót obejmuje m. in.: rozbiórkę istniejących obrzeży, krawężników, 
nawierzchni, wykonanie podbudowy, budowę chodników, zjazdów, krawężników, 
oporników i obrzeży, regulację wysokościową istniejącej armatury, oznakowanie 
poziome, montaż słupków separujących oraz prace zieleniarskie. 

 
3. Zamawiaj ący przewiduje  udzielenie zamówie ń polegaj ących na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych tj.:  
 

 Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy    
Pzp w wysokości do 20% zamówienia podstawowego i obejmujące  roboty drogowe, 
w tym rozbiórki, roboty w zakresie wykonania podbudowy i kładzenia nawierzchni 
chodników oraz roboty w zakresie prac zieleniarskich. 

  Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym    
Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej. 

 
4. Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane 

wymaga ń zatrudnienia przez wykonawc ę lub podwykonawc ę na podstawie 
umowy o prac ę osób wykonuj ących wskazane przez zamawiaj ącego czynno ści 
w zakresie realizacji zamówienia, je żeli wykonanie tych czynno ści polega na 
wykonywaniu pracy w sposób okre ślony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy: 
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Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 108) osób wykonujących prace w branży drogowej. 
 
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu niniejszego obowiązku. 

 
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie Zamawiającego oraz w 
terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 5 dni, złożyć pisemne 
oświadczenie  
o spełnieniu warunków określonych w ust. 1, a ponadto przedłożyć: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę potwierdzającej 
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na której widnieje: imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 
wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego oraz 
zdrowotnego, na której widnieje imię i nazwisko pracownika, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę. 

Przedmiotowe zatrudnienie będzie trwać w całym okresie wykonywania przedmiotu 
Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego 
okresu Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę, 
na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z dotychczas 
zatrudnioną osobą. 

Spełnienie tego obowiązku może nastąpić także poprzez skorzystanie przez 
Wykonawcę z usług Podwykonawcy spełniającego niniejsze wymagania. W takim 
wypadku postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio. 

Za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z powyższych obowiązków, a w 
szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracowników wskazanych 
w wykazie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2.000 zł za każdy 
przypadek nie wywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z powyższych 
obowiązków. 
 

5. Miejsce wykonania:  Łód ź, ul. Ciołkowskiego i skwer Dubaniewicza.  
 
6. Warunki gwarancji i r ękojmi za wady: Zamawiaj ący wymaga min. 5 lat gwarancji 
– kryterium oceny ofert.  

 
7. Zamawiaj ący zastrzega,  że wszędzie tam gdzie w treści OPZ i STWiORB  

stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe 
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procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, 
technologie, itp., równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 
Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych 
odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez 
Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki 
techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać 
przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy 
producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie 
określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, 
technologii, itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, 
technologie, itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, 
jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających 
metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom, itp., opisanym w 
SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, 
urządzenia, systemy, technologie, itp., nie mogą stanowić zamienników w stosunku 
do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii, itp., opisanych w OPZ i 
STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu. 

 
8. Termin realizacji zamówienia: do 31 pa ździernika 2018 r.  
 
9. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia: 
 

1) OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
2) STWiORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) 
3) Przedmiary robót 
4) Plany sytuacyjne 

 
Część II – przebudowa chodnika na ul. Kasprzaka (na odci nku  

od ul. Drewnowskiej do  ul. Srebrzy ńskiej) 
 

 
1. Główny kod CPV: 

       45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

 
                Dodatkowe kody CPV*: 

 
      45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
      45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika na ul. Kasprzaka na odcinku   
od ul. Drewnowskiej do ul. Srebrzyńskiej w Łodzi, zgodnie z Opisem Przedmiotu 
Zamówienia. 
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Zakres robót obejmuje m. in.: rozbiórkę istniejących krawężników, obrzeży, 
nawierzchni, wykonanie podbudowy, budowę chodników, zjazdów, krawężników, 
oporników i obrzeży, montaż wiaty przystankowej, słupków separujących i 
elementów małej architektury, regulację wysokościową istniejącej armatury, 
wykonanie oznakowania pionowego oraz prace zieleniarskie. 

 
  3. Zamawiaj ący przewiduje  udzielenie zamówie ń polegaj ących na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych tj.:  
 

   Przewidywane zamówienia obejmować będą roboty drogowe, w tym rozbiórki, 
roboty w zakresie wykonania podbudowy i kładzenia nawierzchni chodników oraz 
roboty w zakresie prac zieleniarskich. 

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie negocjacji z dotychczasowym 
Wykonawcą, na warunkach określonych w umowie podstawowej.  

4.  Określenie w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane 
wymaga ń zatrudnienia przez wykonawc ę lub podwykonawc ę na podstawie 
umowy o prac ę osób wykonuj ących wskazane przez zamawiaj ącego 
czynno ści w zakresie realizacji zamówienia, je żeli wykonanie tych czynno ści 
polega na wykonywaniu pracy w sposób okre ślony w art. 22 § 1 Kodeksu 
pracy: 

Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 108) osób wykonujących prace w branży 
drogowej. 

 
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu niniejszego 
obowiązku. 

 
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo na żądanie Zamawiającego oraz w 
terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 5 dni, złożyć pisemne 
oświadczenie  
o spełnieniu warunków określonych w ust. 1, a ponadto przedłożyć: 
a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę potwierdzającej 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, na której widnieje: imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 
wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego oraz 
zdrowotnego, na której widnieje imię i nazwisko pracownika, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów 
o pracę. 
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Przedmiotowe zatrudnienie będzie trwać w całym okresie wykonywania 
przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na 
podstawie umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia 
rozwiązania umowy z dotychczas zatrudnioną osobą. 

 
Spełnienie tego obowiązku może nastąpić także poprzez skorzystanie przez 
Wykonawcę z usług Podwykonawcy spełniającego niniejsze wymagania. W takim 
wypadku postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio. 

 
Za niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z powyższych obowiązków, a 
w szczególności za niezatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy pracowników 
wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1.000 zł 
za każdy przypadek nie wywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z 
powyższych obowiązków. 

 
5. Miejsce wykonania: Łód ź, ul. Kasprzaka na odcinku od ul. Drewnowskiej  

do ul. Srebrzy ńskiej.  
 

6. Warunki gwarancji i r ękojmi za wady: Zamawiaj ący wymaga min. 5 lat 
gwarancji – kryterium oceny ofert 

 
7. Zamawiaj ący zastrzega , że wszędzie tam gdzie w treści OPZ i STWiORB 

stanowiącym opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu 
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe 
procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, 
technologie, itp., równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich 
równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż 
wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają 
minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i 
funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki 
towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy 
wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, 
urządzeń, systemów, technologii, itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, 
urządzenia, systemy, technologie, itp. innych marek i producentów, jednak o 
parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz 
funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, 
technologiom, itp., opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż 
równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie, itp., nie mogą 
stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, 
technologii, itp., opisanych w OPZ i STWiORB za pomocą znaków towarowych, 
patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu. 
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8. Termin realizacji zamówienia: do 31 pa ździernika 2018 r.  

9. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:  
 

1)OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) 
2)STWiORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  Budowlanych) 
3) Przedmiary robót 
4) Plany sytuacyjne 

 
UWAGA: 
Brak sprzeciwu na roboty budowlane wraz ze zgłoszeniem robót zostanie przekazane 
Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
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Załącznik nr 1a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dl a części I 

Opis przedmiotu zamówienia dla cz ęści I 

Opis przedmiotu zamówienia dla cz ęści I stanowi odr ębny zał ącznik w PDF. 
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Załącznik nr 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia dl a części II 

Opis przedmiotu zamówienia dla cz ęści II 

Opis przedmiotu zamówienia dla cz ęści II stanowi odr ębny zał ącznik w PDF. 

 
 
 


