
Załącznik nr 1 do SWZ 
Znak sprawy: 4/ZP/2022 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem   zamówienia   są   roboty   budowlane   polegające   na   wykonaniu nowej instalacji elektrycznej 
oraz remontu pokoju w budynku internatu Zespołu Szkół  Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie.    
 
Dokumentacja projektowo-techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ: Przedmiar robót i STWiORB 

Nazwa Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie 

Nazwa inwestycji: Przebudowa instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej wraz z przebudową pokoi 

mieszkalnych oraz innych pomieszczeń w budynku internatu 

Adres inwestycji: ul. Chełmska 16A, 22-105 Okszów 

Tryb udzielenia zamówienia: Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (w tym wariancie 

trybu podstawowego zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą bez przeprowadzenia negocjacji). 

Wspólny słownik zamówień CPV:  

Główny kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

Dodatkowe kody CPV: 45213316-1 Roboty instalacyjne związane z przejściami  

         45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

         45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

         45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
           45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

         45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania  
         45314310-7 Układanie kabli  
         45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu  
                                elektrycznego w budynkach  
         45315600-4 Instalacje niskiego napięcia  
         45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych i rozdzielni  
         31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne  
         31524000-5 Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne  
         31524100-6 Oprawy oświetleniowe sufitowe  
         31210000-1 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych  
         31211100-9 Tablice do aparatury elektrycznej  
         31220000-4 Elementy składowe obwodów elektrycznych  
         31600000-2 Sprzęt i aparatura elektryczna  
         44141000-0 Rurki kablowe  
         44141100-1 Kanały elektryczne 

         45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
 

 

Planowany termin realizacji zamówienia: II/III kw. 2022 r., Wykonawca będzie miał 60 dni kalendarzowych na 

zrealizowanie zadania, licząc od dnia podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana na czas oznaczony. 

 

Dokumenty wymagane na etapie składania ofert: Wymagane dokumenty określa punkt 7.11 SWZ 

 

Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

instalacji elektrycznej  wraz z przebudową oświetlenia podstawowego i  oraz przebudową instalacji  

i przeniesieniem rozdzielnicy odbiorczej związanej z rozbiórką istniejącej głównej rozdzielnicy umieszczonej na 

ścianie istniejącego budynku oraz robót związanych z remontem pokoju (bez sanitariatów) w budynku internatu. 

Szczegółowy zakres prac, wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych, wymagania dotyczące użytych materiałów budowlanych, opis działań związanych  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-wykonczeniowe-pozostale-7154
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z kontrolą wykonania prac niezbędnych do należytego wykonania umowy, wytyczne dotyczące norm 
budowlanych do jakich musi się zastosować Wykonawca, określa STWiORB. 
 
Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: Tak 

 

Sposób oceny ofert: Cena, termin gwarancji 

 

Fakultatywne podstawy wykluczenia: określa art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp 


