
         

 
Załącznik Nr 6 do SIWZ 

Znak postępowania: Projekt/CKU/RB/4/2018 

 
ZAMAWIAJĄCY:  Województwo Łódzkie - Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego 
ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź 
          
                                       
   

 
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dla zadania: Remont i modernizację istniejącej 

infrastruktury - dostosowanie podejścia do budynku CKU  powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych w ramach projektu „ Modernizacja pracowni zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na 

oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 

lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie 

VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne. 

 
 
 

ADRES: ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź 
  
 
 
 
 
 

 
Nazwa zamówienia. Roboty budowlane  
 
KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: 
45000000-7   Roboty budowlane 
45233252-0   Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233222-1   Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45111200-0   Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112000-5   Roboty w zakresie usuwania gleby 
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1. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane 

 
Przedmiotem zamówienia jest Remont i modernizację istniejącej infrastruktury - dostosowanie podejścia do budynku CKU  
powiązanego z głównym wejściem do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu „ Modernizacja pracowni 
zawodowych CKU SWŁ w Łodzi odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług społecznych, 
Działanie VII.4. Edukacja, Poddziałanie VII.4.1. Kształcenie zawodowe i ustawiczne. 
 
Uwaga: powyższy projekt obejmuje dostosowanie podjazdu dla samochodów pod kątem potrzeb osób 
niepełnosprawnych -  zniwelowanie nierówności terenu między podjazdem dla samochodów i chodnikiem łączącym 
ten że podjazd z podjazdem dla osób niepełnosprawnych dochodzącym bezpośrednio do głównego wejścia 
budynku. Przebudowa  podjazdu dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przylegającego do  głównego wejścia 
budynku. 
 
 
2. Zakres zamówienia  

 
Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego), który jest integralną 
częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia  
UWAGA OGÓLNA: Wszystkie urządzenia i materiały wskazane w dokumentacji projektowej należy traktować jako 
propozycje. Wykonawca może zastosować inne urządzenia  lub materiały o równoważnych parametrach. 
 

 
 

2.1 Zakres robót budowlanych będzie obejmował w szczególności: 
 
a) Opracowanie planu BIOZ  
b) Prace przygotowawcze oraz organizację zaplecza rozbiórki i ochronę terenu rozbiórki, 
c) Ustawienie tablic informacyjnych, 
d) Likwidacje zaplecza rozbiórki po zakończeniu robót, 
e) Pozostałe prace wyszczególnione w dokumentacji projektowej jak również wypełnienie wszystkich wymogów i 

zobowiązań z niej wynikających. 
 
Zakres prac dotyczy etapu I i obejmuje: 

 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
• Rozebranie obrzeży pochylni 8x30 cm na podsypce piaskowej – ok. 3,5 m 
• Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 37 m 
• Rozebranie ław pod krawężniki z betonu – ok. 3 m3 
• Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej – 77,00 m2 
• Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową – 165,00 m2 
• Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 6,5 m2 
• Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm – 171,5 m2 
• Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym na odległość 20 km – ok. 62 m3 
 
2. ROBOTY ZIEMNE 
• Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III – ok. 
2 m3 
• Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 20 km grunt. kat. III – ok. 2 m3 
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3. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
• Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem – ok. 2 m2 
• Wykucie 52 otworów i obsadzenie prętów zbrojeń dla związania wieńca z podłożem 
• Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0,3 m – ok. 
1 m3 
• Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm – 0,075 t 
• Balustrady schodowe wypełnione płytami wiórowymi przymocowane do belek policzkowych śrubami lub spawane, 
- balustrada dla niepełnosprawnych z podwójnym pochwytem, stalowa, lakierowana proszkowo, fabr. wykończenie – 7,5 m 
 
4. NAWIERZCHNIE I PODBUDOWY 
• Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV – 
165,00 m2 
• Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 
• Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV – ok. 4 m 
• Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV -  ok. 37 m 
• Ława pod krawężniki betonowa zwykła – ok. 0,1 m3 
• Ława pod krawężniki betonowa z oporem – ok. 0,2 m3 
• Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m – ok. 2 m3 
• Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową – ok. 3,5 m 
• Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – ok. 2 m  
• Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu 
do 40 m – ok. 35 m 
• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 165 m2 
• Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem – 165 m2 
• Podsypka żwirowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu – 6,5 m2 
• Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm – 6,5 m2 
• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm – 6,5 m2 
• Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 6,5 m2 
• Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej – ok. 10 m2 
• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 77 m2 
• Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem – 83,5 m2 
 

 
2.2 Wykaz dokumentacji projektowej i innych opracowań 

 
Lp. Nazwa opracowania  
1  PROJEKT BUDOWLANY 
2  Przedmiar 

 
 
 
3. Wytyczne dla Wykonawcy 

 
3.1 Wytyczne ogólne  

 
− Zamawiający przewiduje zawarcie umowy z Wykonawcą na realizacje na zasadach wynagrodzenia ryczałtowego. 

Dostarczone przez zamawiającego przedmiary, ilości robót mają wyłącznie charakter pomocniczy i orientacyjny. 
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do samodzielnej weryfikacji ilości prac 
wymienionych w przedmiarach z dokumentacją projektową. Stwierdzone podczas realizacji umowy 
rozbieżności w stosunku do przekazanego przez Zamawiającego przedmiaru nie będą mogły stanowić podstawy 
do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Oferta Wykonawcy musi zawierać pełny zakres prac. W cenie 
ofertowej Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi 
badaniami, pomiarami oraz działaniami zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny 
dla celu jakiemu ma służyć. 

− Wykonawca we własnym zakresie pozyska materiał niezbędny do realizacji przedsięwzięcia. 
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− Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z umowy jak również zastosuje się do wytycznych Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 

− Nadzór inwestorski pełnić będzie Zamawiający.  
− Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz zdobycia wszelkich 

informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej oceny wartości robót i pomocnym jest zapoznanie 
się przyszłego Wykonawcy z faktycznym stanem istniejącym.  

 
3.2 Wytyczne w zakresie realizacji robót 

 
− Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy realizować na podstawie projektu budowlanego. 
− Wykonawca zapewni sporządzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 
− Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i urządzi zaplecze prac budowlanych.  
− Wykonawca będzie miał prawo do umieszczenia swojego logo na tablicach informacyjnych. 
− Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu rozbiórki i zaplecza w stanie gwarantującym 

bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 
− Wykonawca utrzyma w należytym stanie oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbiórki. 
− Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia umożliwi przejazd, dojazd i dojście do obiektów zlokalizowanych na 

terenie objętym zamówieniem. 
− Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia chodników, studzienek sanitarnych  i jezdni od następstw 

związanych z rozbiórką, w tym utrzymywania na bieżąco ulic, po których będzie odbywał się transport związany z 
rozbiórką, w odpowiednim stopniu czystości i zabezpieczenia w odpowiedni sposób transportowanego ładunku 
samochodów, w szczególności materiałów rozbiórkowych. 

− Wykonawca oznakuje plac robót tablicą informacyjną. 
− Wykonawca poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za wszelkie ewentualne zniszczenia, które mogą 

powstać w trakcie prowadzenia robót, chyba, że wynikną one z przyczyn, za które Wykonawca nie będzie ponosił 
odpowiedzialności. 

− Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, wszelkimi aktami 
prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 
budowlanej. 

− Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót objętych 
zamówieniem. W celu zrealizowania inwestycji Wykonawca jest zobowiązany zastosować wyłącznie materiały 
posiadające stosowne atesty i dopuszczenia.  

− Wykonawca będzie posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac, w tym 
odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14.12.2012 r. o 
odpadach (Dz.U.2016.1987 j.t). 

− Przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki. Koszty transportu 
odpadów oraz opłaty za wysypisko oraz ewentualne uzgodnienia, wykonania i odprowadzenia wód ponosić będzie 
Wykonawca. 
 
 

 Załączniki: 
Nr 1. Projekt budowlany, 
Nr 2. Przedmiar, 

 


