
Załącznik nr 1 do SWZ 
Znak sprawy: 6/ZP/2022 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem   zamówienia   są   roboty   budowlane   polegające   na   wykonaniu remontu posadzek w holu  
i wejścia wewnętrznego do budynku internatu ZSCKR w Okszowie z częścią schodową.  
 
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 zadania: Prace remontowe w internacie. 

Adres: 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: 45000000-7 Roboty budowlane 

Dodatkowe kody CPV:  454300000 Pokrywanie podłóg i ścian 
           454310007 Kładzenie płytek 

                                          454311008 Kładzenie terakoty 

  
Planowany termin realizacji zamówienia: III kw. 2022 r., Wykonawca będzie miał 21 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: 
Przedmiotem robót posadzkowych jest wymiana zniszczonych posadzek z płytek lastrykowych na posadzki  
z płytek GRES. Wymiana podłoża wraz z wymianą podkładu, izolacji przeciwwilgociowej i termicznej. 
Zakres robót obejmuje wymianę posadzek w szatniach i na korytarzu. 
W zakres prac wchodzą : 

 zerwanie posadzek lastrykowych z cokolikami, 

 zerwanie izolacji termicznej z płyt pilśniowych porowatych, 

 zerwanie podłoża z betonu żwirowego, 

 usunięcie warstwy gruntu z wywiezieniem taczkami poza budynek, 

 wykonanie podkładu z zaprawy samopoziomującej 
-  gruntowanie podłoża pod płytki gres 

 wykonanie posadzki z płytek GRES 30x30cm, 
-  V klasa  ścieralności odpornych na zarysowanie gumą 

 wykonanie cokolików z płytek GRES 12,5x20cm,  

 wykonanie spoinowania posadzek. 
 
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. 


