
Załącznik nr 1 do ogłoszenia DT.2112.33.2019 z dnia 10.07.2019 r.

Ogłoszenie  dla  zamówienia  publicznego  o  wartości  nieprzekraczającej  równowartości
30.000 euro na  „Wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych przy ul. 26 Marca 26/1,
E.  Orzeszkowej  4/8,  18/3  oraz  Górnicza  32/7  stanowiącym  własność  Gminy  –  Miasta
Wodzisław Śląski”

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest:  wymiana  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  z  zachowaniem

istniejących gabarytów, polegająca na dostawie stolarki wykonanej w technologii PCV, kolor biały

– profil minimum 5 – komorowy, szyba 4/16/4, współczynnik przenikania ciepła K=1,0 wraz z jej

montażem  i  demontażem  starej  stolarki,  wymiana  parapetów  zewnętrznego  na  stalowy

wraz z obróbką i  naprawą tynków. Utylizacja zdemontowanych okien,  drzwi balkonowych oraz

parapetów należy do Wykonawcy.

Wykonawca przed wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej dokona pomiarów wraz

z  uwzględnieniem  wymiarów  parapetów,  a  także  zweryfikuje  funkcje  otwierania  danej

stolarki.

Stolarka ma być wykonana zgodnie z normą CE.

W cenę danej stolarki należy wliczyć 1 szt. nawiewnika ciśnieniowego.

2. Szkic orientacyjny dotyczący wykonania i montażu okna w lokalu mieszkalnym :

a) przy ul. Górnicza 32/7 - zestaw balkonowy

- wymiar drzwi balkonowych: 90 x 225 cm,

- wymiar okna : 167 x 150 cm,

- PCV, kolor biały,

- nawiewnik ciśnieniowy o sprawności co najmniej 25m3/h,

- parapet zewnętrzny gr. 0,7 cm, stal powlekana w kolorze srebrnym.



b) przy ul. E.Orzeszkowej 18/3 – okno w kuchni

- wymiar: 160 x 150 cm,

- PCV, kolor biały,

- nawiewnik ciśnieniowy o sprawności co najmniej 25m3/h,

- parapet zewnętrzny gr. 0,7 cm, stal powlekana w kolorze srebrnym.

c) przy ul. E.Orzeszkowej 4/3– okno w pokoju

- wymiar: 162 x 150 cm,

- PCV, kolor biały,

- nawiewnik ciśnieniowy o sprawności co najmniej 25m3/h,

- parapet zewnętrzny gr. 0,7 cm, stal powlekana w kolorze srebrnym (szer.17 cm).



d) przy ul. 26 Marca 26/1– okno w kuchni

- wymiar: 246 x 150 cm,

- PCV, kolor biały,

- nawiewnik ciśnieniowy o sprawności co najmniej 25m3/h,

- parapet zewnętrzny gr. 0,7 cm, stal powlekana w kolorze srebrnym (szer. 30cm).


