
Załącznik nr 1 do SWZ 
Znak sprawy: 5/ZP/2022 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem   zamówienia   są   roboty   budowlane   polegające   na   wykonania   termomodernizacji 
wybranych   ścian   budynku   Zespołu   Szkół   Centrum   Kształcenia   Rolniczego   w   Okszowie.    
Zakres zamówienia obejmuje realizacje robót w szczególności w zakresie: docieplenia ścian zewnętrznych, 
ocieplenie ościeży okien i drzwi, ocieplenie cokołów, demontaż ścian szczytowych wykonanych  z blachy, 
wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych. 
Termomodernizacja obejmuje: ścianę nr 2 i 6 – budynek szkoły; ścianę nr 12, 13 i 14 – sala gimnastyczna. 

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: Termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej 

Adres inwestycji: ul. Szkolna 2, 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: 45000000-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne 

          45321000-3 Izolacja cieplna 

          45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
          45442100-8 Roboty malarskie 
          45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 

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: 
1. ocieplania ścian zewnętrznych 
2. ocieplanie oścież okien i drzwi 
3. ocieplenie cokołów 
5. wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych 
6.wykonanie demontażu obróbek blacharskich ścian szczytowych 
7.demontaż rynien i rur spustowych z ponownym montażem 
8. montaż obróbek blacharskich na ścianach szczytowych oraz pasów podrynnowych 
 
Szczegółowy zakres prac, wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania 
robót budowlanych, wymagania dotyczące użytych materiałów budowlanych, opis działań związanych  
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 


