
 

 

         
 

Załącznik Nr 8 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 sali nr 6 który swym zakresem 
obejmuje budowę ciągu technicznego w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa  

Łódzkiego w Łodzi 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 Zamawiającego: ul. Wielkopolska 70/72, 91-029 Łódź 
  

 
Nazwa zamówienia. Roboty budowlane  
 
KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: 
 
45000000-7 Roboty budowlane 
 
Dodatkowe kody CPV: 
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 
45410000-4 Tynkowanie 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
44112600-4 Izolacja dźwiękoszczelna  
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 

 
 
 

1. Zakres inwestycji Obejmuje: 

 

a) Modernizację sali nr 6. - Polegać ona będzie na wyciszeniu sali oraz budowie ciągu 
technicznego. 

b) Wyciszenie sali będzie polegało na montażu odpowiednich paneli wyciszających na ścianach 
oraz wykładziny na podłodze. Ciąg techniczny składa się z mebli ze specjalnymi blatami 
robionymi pod  wymiar, zlewu i baterii. Meble z płyty laminowanej, klejonej PCV, nóżki 
aluminiowe.  

c) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej  
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2.  Opis stanu istniejącego 
 

Pomieszczenie nr 6 znajduje się w obiekcie Centrum i jest używane jako pracownia szkolna, nie jest 
wyposażone w panele akustyczne ani w wykładzinę akustyczną. Jest natomiast wyposażone w 
podłoże wykonane z płytek wykonanych z gresu. W pomieszczeniu nie ma ciągu technologicznego. 
Jest natomiast jedno podłączenie do wody i kanalizacji, brak drugiego podłączenia do wody i 
kanalizacji. 
 

  
3.  Założenia 

 

Zakres działań objętych programem funkcjonalno – użytkowym związany jest z zamówieniem na 
dokonanie modernizacji sali nr 6 znajdującej się w  budynku Centrum na potrzeby kształcenia na 
kierunku protetyk słuchu.  
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4. Zakres działań wykonywanych w ramach zamówienia: 

 
4.1 Roboty budowlane:  
a) Wyciszenie Sali nr 6. Wyciszenie sali będzie polegało na montażu odpowiednich paneli 

wyciszających na ścianach oraz wykładziny na podłodze. 
b) Budowa ciągu technicznego. Ciąg techniczny składa się z mebli ze specjalnymi blatami 

robionymi pod wymiar, zlewu i baterii. Prace dotyczą wykonania i montażu mebli,  
4.2 Wyciszenie sali będzie polegało na zastosowaniu: 
a) Montażu paneli akustycznych  o rozmiarach 500/500 wraz z klejem – 72 szt 
b) Montażu ekranów akustycznych mobilnych – 2 szt  
c) Montażu ekranu akustycznego mobilnego z oknem – 1 szt 
d) Montażu wykładziny akustycznej wraz z klejem 41 m2 
e) Transport 

 

4.3 Podstawowa architektura systemu: 
 

a) panele akustyczne 500/500 wykonane z technicznej pianki akustycznej odpornej na działanie 
czynników szkodliwych, pochłanianie dźwięków w szerokim paśmie częstotliwości, jednolita 
regularna struktura komórkowa, skracanie czasu pogłosu, niepylące. 

b) ekrany akustyczne mobilne posiadające najwyższy współczynnik pochłaniania, wyrównaną 
charakterystykę pochłaniania dźwięku, likwidują dudnienia i odbicia dźwięku, w łatwy sposób 
oddzielają źródło dźwięku lub hałasu od otoczenia,  wypełnienie posiada niezbędne atesty, 
jest trudno zapalne i odporne na wiele czynników chemicznych 

c) ekran akustyczny mobilny z oknem o szerokości: powyżej 1000 mm; długości: powyżej 2000 
mm + wys. nóżek i grubości: 80 mm 

d) wykładzina akustyczna na podkładzie tłumiącym drgania służąca do eliminacji odgłosów 
kroków tj. likwidacji  dźwięków uderzeniowych o grubości ok. 6,4 mm. 

e) w ramach modernizacji sali konieczne jest zaplanowanie napraw wynikających z prac 
wyciszających, np. wyrównanie podłogi. 
 

4.4 Ciąg techniczny składa się z mebli ze specjalnymi blatami robionymi pod wymiar, zlewu i 
baterii zamówienie obejmuje również transport i montaż szafek, zlewozmywaków i baterii 

 

4.5 Meble pod wymiar:  
a) szafki zamykane pod blatem (60 x 60 x 72) 
b) szafa zamykana dwudrzwiowa (220 x 120 x 44) 
c) szafa dwudrzwiowa z jedną zamykaną częścią (220 x 120 x 44) 
d) szafka pod zlewozmywak dwudrzwiowa (80 x 60 x 72) 
e) szafki z szufladami (jedna z szafek skrócona zgodnie z rysunkiem technicznym) 
f) szafki wiszące dwudrzwiowe (100 x 30 x 60) 
g) składany blat na końcu ciągu (90 x 60 zgodnie z rysunkiem technicznym) 
h) Blat stomatologiczny, z laminatu o wzmocnionej strukturze, odpornej na środki dezynfekcyjne 

o grubości 3,8 mm o wymiarach 220 x 60 
i) biurko ze zlewozmywakiem i szafką  
j) szafka pod zlewozmywak dwudrzwiowa (60 x 60 x 72) 
k) Zlewozmywak jednokomorowy wpuszczany z ociekaczem ze stali nierdzewnej, syfon w 

komplecie  
l) Zlewozmywak jednokomorowy okrągły ze stali nierdzewnej, syfon w komplecie 
m) Bateria z wyciąganą wylewką ze stali nierdzewnej 

 
 Załączniki: 

1. Program Funkcjonalno Użytkowy. 


