
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczący procedury o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie roboty 

budowlanej polegającej na: 

Budowie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji 

zawodowych w Zespole Szkół Nr 33przy ul. Targowej 86 w Warszawie, w ramach zadania pn.: 

budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji 

zawodowych w ZS nr 33 przy ul. Targowej 86 w Warszawie. 

 

Kody CPV:  

 

45.00.00.00-7 roboty budowlane;  

45.10.00.00-8 przygotowanie terenu pod budowę;  

45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe;  

45.42.10.00-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej;  

45.41.00.00-4 tynkowanie;  

45.43.00.00-0 pokrywanie podłóg i ścian;; 

45.22.35.00-1 konstrukcje z betonu zbrojnego;  

45.45.00.00-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe;  

45.33.11.00-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;  

45.31.10.00-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych; 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających w szczególności na: 

 

- wykonanie posadzki betonowej w przeważającej części głównej hali warsztatowej z  

  dodatkowym wykonaniem stanowisk pod montaż podnośników analogicznie do istniejących  

  w tej przestrzeni, 

- montaż tychże podnośników z podłączeniem do wykonanych już instalacji elektrycznej i  

   sprężonego powietrza, 

- wykonanie końcowych podejść instalacji odprowadzenia spalin ze   

  stanowisk szkoleniowo-diagnostycznych wraz z montażem    

   wentylatorów z miękkim przewodem zwijanym (analogicznie jak   

   przy stanowiskach istniejących), 

- wymurowanie ścian z bloczków betonu komórkowego grubości 18 



  cm wydzielających pomieszczenia przewidziane do adaptacji w późniejszym terminie (sale  

   szkoleniowe, magazyn urządzeń i aparatury oraz pokój  

   kierownika warsztatów i konserwatora), 

- wykonanie otworów drzwiowych w tych ścianach oraz jednego w ścianie istniejącej dla  

   osadzenia drzwi dwuskrzydłowych wraz z wykonaniem nadproży z  

    belek prefabrykowanych żelbetowych  typu L19 długości  

   nominalnej 240 cm, 

- osadzenie trzech par drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach 180 x 200 cm (wysokość) 

- wykonanie tynków gipsowych na wymurowanych ścianach (obustronnie), 

- malowanie powierzchni wymurowanych ścian, 

- demontaż istniejącej bramy wjazdowej stalowej w ścianie elewacji północno-wschodniej i  

   zamontowanie w tym miejscu nowych drzwi 

   stalowych rozwieranych z furtką izolowanych termicznie (drzwi o wymiarach 300 x 300 cm, 

- impregnacja powierzchni posadzek betonowych preparatem Litorin II. 

 

 Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót, projekt , STWiOR. Przedmiar robót 

należy traktować jako materiał informacyjny. 

 

Termin wykonania zamówienia do dnia 30.12.2017r. 

 

Należy ująć w kalkulacji wszystkie koszty konieczne do wykonania zamówienia. 

 

 

 


