
                       Załącznik nr 6 do SWZ
                          

Opis przedmiotu zamówienia
dla zamówienia publicznego pn.: "  Wykonanie zasilania do elektrycznego pieca kuchennego 
oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych 

objętych likwidacją niskiej emisji w  Czerwionce - Leszczynach.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zasilania do elektrycznego pieca 
kuchennego oraz podgrzewacza wody wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych 
objętych likwidacją niskiej emisji w  Czerwionce - Leszczynach.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót elektrycznych oraz ogólnobudowlanych w mieszkaniach 
użytkowanych, znajdujących się w 18 budynkach zlokalizowanych w Czerwionce-Leszczynach pod 
następującymi adresami:
1) ul. Kombatantów 1, 
2) ul. Kombatantów 2, 
3) ul. Kombatantów 3, 
4) ul. Kombatantów 4, 
5) ul. Kombatantów 5, 
6) ul. Kombatantów 6, 
7) ul. Kombatantów 7, 
8) ul. Kombatantów 9,
9) ul. Mickiewicza 1,
10)  ul. Mickiewicza 5,
11)  ul. Mickiewicza 7, 
12) ul. Mickiewicza 9,
13)  ul. Mickiewicza 11,
14)  ul. Mickiewicza 4,
15)  ul. Mickiewicza 6,
16)  ul. Mickiewicza 8,
17)  ul. Mickiewicza 10,
18) ul. Szkolna 1.

Zamawiający  ma  prawo do  zmiany  kolejności  adresów  budynków,  pod  którymi  wykonywane  będą  prace
stanowiące przedmiot zamówienia.

Na przedmiot zamówienia składa się w szczególności zakres rzeczowy obejmujący m. in: 
1)  Wymianę  WLZ  od  przyłącza  energetycznego napowietrznego lub  kablowego do  tablicy  zabezpieczeń
głównych,
2) Wymianę tablic licznikowych,
3) Wymianę WLZ do mieszkań,
4) Zabudowę tablic zabezpieczeń obwodów  elektrycznych w mieszkaniach,
5) Wykonanie zasilania do pieca kuchennego elektrycznego,
6) Wykonanie zasilania do zasobnikowego podgrzewacza wody,
7) Wpięcie istniejących obwodów elektrycznych w mieszkaniach,
8) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej istniejącej oraz instalacji elektrycznej nowo wykonanej.

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  oraz  sposobu  jego  realizacji  znajduje  się  w  projektach
budowlanych  sporządzonych  odrębnie  dla  każdego  z  budynków  (załączniki  nr  8a  do  8r do  SWZ)
obejmujących: opis techniczny, przedmiar robót, rysunki oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 9 do SWZ) a także w projekcie Umowy (załącznik  nr 7 do SWZ). 



Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót (kody CPV):

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3  Ochrona odgromowa
45317300-5  Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający dostępność wykonanych instalacji dla osób
niepełnosprawnych.
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