
Chorzów, dnia 05.08.2015 r. 

 
 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: R-3/476/2015. 
 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PCV 

oraz drzwiowej drewnianej na stolarkę aluminiową w budynku sieci na terenie R-3 Bytom ul. 

Drzewna 2” - nr sprawy: R-3/476/2015, wyjaśniam: 
 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii: 

Drzwi aluminiowe  

 - kolor 

 - rodzaj szklenia (szyby zwykłe, bezpieczne , antywłamaniowe?) 

 - rodzaj okuć (klamka. gałka, pochwyt?) 

 - rodzaj i ilość zamków? 

 

Drzwi o rozmiarze 1460 x 2070 brak możliwości wykonania jako jednoskrzydłowych 

 

Odpowiedź: 

a) Kolor drzwi stalowo szare. 

b) Drzwi pełne bez szkleń. 

c) Okucia należy zastosować : 

- do drzwi jednoskrzydłowych klamka z zamkiem wpuszczanym z wkładką cylindryczną z 

kluczem płaskim  

- natomiast do drzwi dwuskrzydłowych pochwyt z zamkiem rolkowym wpuszczanym z 

wkładką cylindryczną z kluczem płaskim 

- należy zamontować  po minimum jednym zamku w każdym z rodzaju drzwi  

- do każdego rodzaju drzwi należy zamontować oczywiście samozamykacze 

 

 Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (obmiar robót 

poz. 10) dotyczące ww. drzwi: 

„ 1 sztuka – drzwi jednoskrzydłowe : 1,46 x 2,07, obmiar: 3,02 m²” 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje o modyfikacji przedmiaru robót będącego 

załącznikiem do opisu przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

Modyfikacji ulega pozycja 1 Stolarka Drzwiowa ppkt. 6 d.1: 

Jest: 

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych 1 szt. 1,460*2,070 

Winno być: 

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych 1 szt. 1,460*2,070 

 

Pytanie nr 2: 

Okna fix 

 - Czy do kalkulacji przyjąć okna fix w ramie czy skrzydle? 

 

Odpowiedź: 

Do kalkulacji należy przyjąć okna fix w ramie. 

 

Pytanie nr 3: 

Parapety 

 - jakie szerokości parapetów zewnętrznych przyjąć do kalkulacji? 



 - w specyfikacji nie podano parapetów wewnętrznych, proszę o informację  

   czy w kalkulacji przyjąć je i jeśli tak, proszę podać : kolor, rodzaj, szerokość 

 

Odpowiedź: 

- Szerokość parapetów zewnętrznych należy przyjąć zgodnie z założeniami przedmiaru robót 

poz. 2 podpunkt 9 d.2. 

 

- Zamawiający nie przewiduje wymiany parapetów wewnętrznych na nowe , dlatego nie 

zostały ujęte w specyfikacji. 

 

 

 

 

 

 

 
 


