
Załącznik nr 1 do ogłoszenia DT.2112.79.2019 z dnia 18.12.2019

Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  publicznego  o  wartości  nieprzekraczającej
równowartości  30.000  euro  na „Dostawę  i  montaż  drzwi  wewnętrznych  do  piwnic  oraz
poddaszy w budynkach stanowiących własność Gminy – Miasta Wodzisław Śląski ”.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  wymiana  stolarki  drzwiowej  do  piwnic  oraz  poddaszy

w  budynkach  mieszkalnych  przy  ul.  Kościelna  2,  4,  8,  10,  Opolskiego  4  oraz  ul.  Sądowa  4

w Wodzisławiu Śląskim.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

a) demontażu istniejącej stolarki drzwiowej,

b) utylizacji drzwi,

c) dostawy oraz montaż stolarki wraz z ościeżami,

d) obróbki i naprawy tynków.

Drzwi  stalowe wraz  z  ościeżnicą  -  ocynkowane z  zachowaniem istniejących gabarytów,

min. 2 zawiasy,  kolor brązowy,  zamek na wkładkę patentową . Zamawiający wymaga dorobienia

kluczy  dla  Najemców  budynku  w  ilości  podanej  w  tabeli  (zestawienie  ilościowe  stolarki

drzwiowej).

Wykonawca przed wymianą stolarki drzwiowej, dokona jej pomiarów z natury. Należy dostarczyć

karty techniczne wymienionej stolarki drzwiowej. Utylizacja gruzu oraz stolarki drzwiowej należy

do Wykonawcy. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  robót  jakościowo  dobrych,  zgodnie

z  postanowieniami  umowy,  odpowiednimi  normami,  sztuką  budowlaną  oraz  przepisami

budowlanymi.

Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca jest

zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt i we własnym zakresie.

Wykonawca  w  razie  potrzeby  doprowadzi  wodę,  bądź  energię  elektryczną  dla  potrzeb

wykonania w/w robót oraz zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i nośników energii

oraz poniesie koszty ich zużycia w trakcie realizacji robót.

Zestawienie ilościowe wraz z wymiarami stolarki drzwiowej:

Adres Ilość Wymiar [cm] Ilość kluczy

Kościelna 2
piwnica 1 szt. 80 x 200 6 szt.

poddasze 1 szt. 80 x 200 6 szt.

Kościelna 4
piwnica - - -

poddasze 2 szt. 80 x 200 8 x 2 szt. = 16 szt.



Kościelna 8
piwnica 1 szt. 70 x 200 8 szt.

poddasze 1 szt. 80 x 200 8 szt.

Kościelna 10
piwnica 1 szt. 80 x 200 6 szt.

poddasze 1 szt. 80 x 200 6 szt.

Opolskiego 2
piwnica 1 szt. 80 x 200 5 szt. 

poddasze 1 szt. 80 x 200 5 szt.

Sądowa 4
piwnica - - -

poddasze 1 szt. 80 x 200 7 szt.

Suma: 11 szt.


