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Załącznik nr 1 do SIWZ  

Opis przedmiotu zamówienia 

 Część 1: 

 
Główny kod CPV:  
45000000-7 - Roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV: 
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia, 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budową i roboty ziemne, 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów, 
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych, 
45233140-2 - Roboty drogowe, 
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania 

nawierzchni autostrad, dróg, 
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń, 
45262300-4 - Betonowanie, 
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne. 
 
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych 

polegających na budowie boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu 
wokół obiektu (dojście do obiektu, montaż koszy na odpady, stojaków 
rowerowych, tablicy informacyjnej) na terenie Centrum Rekreacji Wielkopolska 
usytuowanego pomiędzy ulicami Inowrocławska, Żuradzka oraz Al. Włókniarzy, 
działka nr 108/8 obręb B-44 

 
W ramach prac przewidziano: 

• Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, 
• Wykonanie dojścia do obiektu – ciągu pieszego o szerokości 2,2 m z kostki 

brukowej o gr. 8,0 cm, 
• Doposażenie w kosz na odpady o pojemności 35,0 l – 1 szt., 
• Doposażenie w stojak rowerowy 5-cio stanowiskowy – 1 szt., 
• Doposażenie w tablicę informacyjną – 1 szt., 
• Montaż atrap kamer CCTV – 4 szt., 
• Montaż ogrodzenia/piłkochwytów wys. 4,1 m, 
• Demontaż istniejącej nawierzchni bitumicznej, 
• Doposażenie boiska wielofunkcyjnego w: 2 szt. bramki do piłki ręcznej, 4 szt. 

kosze do koszykówki, 2 szt. (demontowalne) słupki do zawieszenia siatki do 
gry w siatkówkę. 
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacjach 
projektowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych stanowiących załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 
Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony zgodnie z: 

� z zamówieniem Zamawiającego, złożoną ofertą, obowiązującymi normami, 
przepisami prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością  
i właściwą organizacją robót, 

� dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz SIWZ. 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666 ze zm.) 
Zakres prac osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności  
w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych 
osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorach umów 
(Załącznik nr 8 do SIWZ). 

2. Miejsce wykonania zamówienia: ul. Żubardzka 1/3 w Łodzi (działka nr 108/8  
w obrębie B-44). 

3. Warunki gwarancji i rękojmi za wady: Zgodnie z kryterium oceny ofert oraz wzorami 
umów (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 100 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia umowy. 

5. Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia: 

� „Projekt budowlany Budowy Centrum Rekreacji dla mieszkańców Osiedla 
Wielkopolska w Łodzi – Etap II, Łódź ul. Żubardzka 1/3, dz. nr. 108/8, obręb  
B-44” (budowa obiektów małej architektury), opracowany przez mgr. inż. arch. 
Wiktora Bartykę, upr. nr 106/92/WŁ, Ł.O.I.A nr LO 0183 w kwietniu 2018 r. 

� Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Projekt budowlany 
Budowy Centrum Rekreacji dla mieszkańców Osiedla Wielkopolska w Łodzi  
– Etap II, Łódź ul. Żubardzka 1/3, dz. nr. 108/8, obręb B-44” (budowa obiektów 
małej architektury), opracowany przez mgr. inż. arch. Wiktora Bartykę, upr.  
nr 106/92/WŁ, Ł.O.I.A nr LO 0183 w kwietniu 2018 r. 

� Przedmiar robót do projektu budowlanego. „Projekt budowlany Budowy 
Centrum Rekreacji dla mieszkańców Osiedla Wielkopolska w Łodzi – Etap II, 
Łódź ul. Żubardzka 1/3, dz. nr. 108/8, obręb B-44” (budowa obiektów małej 
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architektury), opracowany przez mgr. inż. arch. Wiktora Bartykę, upr. nr 
106/92/WŁ, Ł.O.I.A nr LO 0183 w maju 2018 r. 

� Zgłoszenie z dnia 21 czerwca 2018 r. sygn.: DAR-UA-IV.6743.728.2018 
RPW/288905/2018/MF. 

Część 2: 
 

Główny kod CPV:  
45000000-7 - Roboty budowlane 
  
Dodatkowe kody CPV: 
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budową i roboty ziemne, 
45233140-2 - Roboty drogowe, 
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych, 
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów, 
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznej, 
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych, 
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. 
 
1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie robót budowlanych 

polegających na instalacji oświetlenia elektrycznego boiska wielofunkcyjnego na 
terenie Centrum Rekreacji Wielkopolska usytuowanego pomiędzy ulicami 
Inowrocławska, Żuradzka oraz Al. Włókniarzy, działka nr 108/8 obręb B-44. 

W ramach prac przewidziano: 
• Montaż szafki zasilająco-sterowniczej Szso zasilająca kable typu YKYżo 

5x6mm2, 1kV. 
• Montaż 6 szt. masztów oświetleniowych stalowych o wys. 10 m wyposażone  

w dwa lub trzy naświetlacze typu QUEST LED mocy 120 W. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacjach 
projektowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych stanowiących załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 
Przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony zgodnie z: 

� z zamówieniem Zamawiającego, złożoną ofertą, obowiązującymi normami, 
przepisami prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością  
i właściwą organizacją robót, 

� dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz SIWZ. 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  
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w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1666 ze zm.) 
Zakres prac osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności  
w zakresie realizacji zamówienia oraz sposób dokumentowania zatrudnienia tych 
osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 
wymagań oraz sankcji z tytułu ich niespełnienia zostały określone we wzorach umów 
(Załącznik nr 8 do SIWZ). 
 
2. Miejsce wykonania zamówienia: ul. Żubardzka 1/3 w Łodzi (działka nr 108/8  

w obrębie B-44). 

3. Warunki gwarancji i rękojmi za wady: Zgodnie z kryterium oceny ofert oraz 
wzorami umów (Załącznik nr 8 do SIWZ). 

4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 100 dni kalendarzowych od dnia 
zawarcia umowy. 

5. Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia: 

� „Projekt instalacji elektrycznych. „Projekt budowlany Budowy Centrum 
Rekreacji dla mieszkańców Osiedla Wielkopolska w Łodzi – Etap II, Łódź  
ul. Żubardzka 1/3, dz. nr. 108/8, obręb B-44”, opracowany przez mgr. inż. 
Jarosława Grzelaka, upr. nr 128/02/WŁ, ŁOD/IE/3891/03 w kwietniu 2018 r. 

� Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót „Projekt instalacji 
elektrycznych. „Projekt budowlany Budowy Centrum Rekreacji dla 
mieszkańców Osiedla Wielkopolska w Łodzi – Etap II, Łódź ul. Żubardzka 1/3, 
dz. nr. 108/8, obręb B-44”, opracowany przez mgr. inż. Jarosława Grzelaka, 
upr. nr 128/02/WŁ, ŁOD/IE/3891/03 w kwietniu 2018 r. 

� Przedmiar robót do projektu budowlanego. Projekt instalacji elektrycznych. 
„Projekt budowlany Budowy Centrum Rekreacji dla mieszkańców Osiedla 
Wielkopolska w Łodzi – Etap II, Łódź ul. Żubardzka 1/3, dz. nr. 108/8, obręb  
B-44”, opracowany przez techn., E. Lipecka w maju 2018 r. 

� Zgłoszenie z dnia 21 czerwca 2018 r. sygn.: DAR-UA-IV.6743.728.2018 
RPW/288905/2018/MF. 

 
 
 
 


