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Załącznik nr 1 do OIWZ  
 

 Opis przedmiotu zamówienia 

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

45-11-12-00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty  ziemne 

2) Dodatkowe kody CPV 

45-11-27-23-9 Kształtowanie placów zabaw, 
45-23-31-00-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg, 
45-23-32-50-6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, 
37-53-52-00-9 Wyposażenie placów zabaw, 
45-11-27-10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych. 
 

2. Przedmiotem niniejszego post ępowania s ą roboty budowlane polegaj ące  
na rozbudowie placu zabaw znajduj ącego si ę przy zbiegu ulic Odrza ńska, Uroczysko, 
Teodorowicza (działki o nr ewid. 212/97 w obr ębie ewidencyjnym G-23) obejmuj ące, 
np.: 

• doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i sprawnościowe 
• poszerzenie ogrodzonej części 
• zamontowaniu nowego ogrodzenia placu zabaw, 
• wykonanie pola piaskowego pod nowymi urządzeniami, 
• przestawienie dwóch urządzeń w nowe miejsce 
• wymianie deskowania oraz pomalowaniu ławek oraz przestawieniu jednej ławki 
• wymianie kosza na śmieci i dostawieniu drugiego 
• przestawieniu regulaminu placu zabaw 

 
Szczegółowy opis robót budowlanych stanowi projekt budowlany pn. „Rozbudowa placu 
zabaw przy ulicy Odrzańska/Uroczysko w Łodzi” oraz specyfikacja techniczna wykonania  
i odbioru robót budowlanych pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Odrzańska/Uroczysko 
w Łodzi”, opracowane przez Studio-4p, Michał Ciotucha, 93-272 Łódź, ul. Podgórna 59 m 43. 

 
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5% 

3. Warunki gwarancji i r ękojmi za wady zostały określone we wzorze umowy. 

4. Termin wykonania zamówienia:  do 80 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 

5. Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:  

• Projekt budowlany pn. „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy odrzańska/Uroczysko 
w Łodzi” opracowany w grudniu 2017 r. przez Studio-4p, Michał Ciotucha, 93-272 
Łódź, ul. Podgórna 59 m 43 (autor: mgr. inż. Dariusz Dolecki). 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn. „Rozbudowa 
placu zabaw przy ulicy Odrzańska/Uroczysko w Łodzi” opracowana w grudniu 
2017 r. przez Studio-4p, Michał Ciotucha, 93-272 Łódź, ul. Podgórna 59 m 43. 
(autorzy: mgr. inż. Dariusz Dolecki). 

• Przedmiar robót opracowany w grudniu 2017 r. przez Studio-4p Michał Ciotucha,  
93-272 Łódź, ul. Podgórna 59 m 43. (autor: mgr.. Michał Ciotucha) – materiał 
pomocniczy. 


