
Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi zewnętrznych wejściowych  w Szkole 
Podstawowej nr 6 przy ul. 1-go Maja 11 w Płocku ( od strony ulicy 1-go Maja)

ZAKRES  ROBÓT
- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych wraz z naświetlem i ościeżnicą
  o wymiarach 1,60x3,30m
- obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem
- zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją
- wykonanie i uzupełnienie  tynku do lica ściany
- oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu

OPIS  STOLARKI 
Drzwi zewnętrznych drewnianych dwuskrzydłowych wraz z naświetlem i  ościeżnicą o wymiarach 
1,60x3,30m zgodnie z przedstawionym układem podziałów i płycin (skrzydło 90cm+ reszta)

 - drewno – kantówka sosnowa z zewnętrznymi warstwami litymi 
 - drzwi drewniane, przylgowe, otwierane na zewnątrz, wykonane z kantówki sosnowej litej 
    klejonej warstwowo( zewnętrzne warstwy bez połączeń na miniwczepy),
 - grubość skrzydeł i ościeżnicy – 78mm 
-  konstrukcja ramowa, luz wrębowy 4mm. Ramiak pionowy od strony zamka klejony w sposób
   dodatkowo usztywniający,
- wypełnienie z płyty sandwicz gr.24 lub 33mm ,
- warstwy zewnętrzne ze sklejki 4mm oklejonej sosną, rdzeń z pianki poliuretanowej. Od strony
  zewnętrznej sklejka 9mm naklejona na całej powierzchni formatki. Dodatkowo formatki ze sklejki
  4 lub 9mm  naklejone obustronnie.
- na dolnym ramiaku skrzydła od strony zewnętrznej listwa cokołowa drewniana stanowiąca 



przeszkodę dla wody spływającej po skrzydle
- w naświetlu szyby 4/16/4/16/4 U=0,7
- okucia: zamek listwowy wieloryglowy produkcji np. firmy G-U, z możliwością zamontowania 
dodatkowej wkładki cylindrycznej PZ, blokady przeciwwyważeniowe G-U , zawiasy Baka 3D 
firmy  Simonswerk, umożliwiające pełną regulację w trzech kierunkach bez konieczności 
zdejmowania skrzydła, 
- próg aluminiowy z częścią z tworzywa sztucznego ( dla likwidacji mostka termicznego)
- uszczelki w skrzydle- dwa poziomy – uszczelka wewnętrzna i uszczelka krawędziowa
- okucia dodatkowe: klamki i szydy, samozamykacz, elektrozaczep, rygiel do instalacji alarmowej.
- wykończenie: czterowarstwowe- impregnat, podkład, międzywarstwa i warstwa ostateczna.
Drzwi  należy wykończyć  przy pomocy transparentnej lakierobejcy, uwidaczniającej rysunek 
słojów drewna i nawiązującej kolorystycznie do wykończenia istniejącej stolarki okiennej.
Przed przystąpieniem do wykańczania drzwi należy przedstawić do akceptacji  Miejskiego 
Konserwatora Zabytków próbki drewna z propozycją kolorystyczną 

Realizacja zamówienia: 8 tygodni od dnia podpisania umowy 

 Załączone przedmiary robót mają charakter obligatoryjny dla oferentów.
 Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie przed sporządzeniem wyceny 
 ofertowego w celu uniknięcia ewentualnych błędów w wycenie robót.
 Wymagany okres gwarancji – 36 miesięcy 
 Rozliczenie przedmiotu umowy – jednorazowo po bezusterkowym odbiorze z 30 dniowym 
 terminem realizacji płatności faktury od daty wpływu do Urzędu Miasta 

Zabezpieczenie interesów Zamawiającego i osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania 
zniszczenia, uszkodzenia mienia prywatnego i komunalnego. Wykonawca w przypadku zaistnienia 
takich zniszczeń i uszkodzeń usunie je na własny koszt lub pokryje koszty spowodowanych strat.

Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. 
Podczas realizacji robót Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia w trakcie wykonywania robót bezpieczeństwa osób postronnych Koszt zabezpieczenia 
robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony cenę ofertową.

Zabezpieczenie chodników, jezdni
Wykonawca zabezpieczy chodniki i jezdnie poprzez wykonanie odpowiednich wygrodzeń i 
ustawienie tablic ostrzegawczych w miejscach prowadzenia robót
 

 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.
Przy wykonaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 
powszechnego i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca zapewni Zamawiającemu w każdym momencie możliwość kontroli jakości 
właściwości stosowanych materiałów oraz zapewni bieżące okazywanie się dokumentami 
potwierdzającymi dopuszczenia do stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty).
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca usunie niezwłocznie z miejsca montażu na 
polecenie przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający nie przewiduje wariantowego zastosowania wyrobów i materiałów.



Wymagania ogólne dotyczące  przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania 
wyrobów i materiałów.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składowania wyrobów i materiałów w miejscu montażu. 
Miejsce, sposób ewentualnego składowania oraz warunki dostaw Zamawiający pozostawia w 
zakresie działania Wykonawcy, który powinien zapewnić właściwe składowanie i zabezpieczenie 
oraz dostawę na miejsce montażu na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
przyjętymi standardami, zapewniającymi utrzymanie właściwej jakości i bezpieczeństwa.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich środków transportowych, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych wyrobów i materiałów. 

Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową obowiązującymi 
przepisami, wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów i materiałów 
budowlanych.
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego o gotowości 
danej części robót zanikających i ulegających zakryciu do kontroli i odbioru.
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być zgłoszona na piśmie do 
Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie, który zostanie wyznaczony zgodnie z 
zapisem w umowie na wykonanie zamówienia. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Komisja dokona oceny 
jakościowej i ilościowej wykonanych robót na podstawie dokumentów odbiorowych dokonując 
szczegółowych oględzin, oceny wizualnej oraz ewentualnie niezbędnych pomiarów i prób.
Certyfikaty, deklaracja zgodności na wyroby wbudowane na obiekcie podczas remontu wystawiona 
przez producenta będzie jednym z warunków odbioru robót.

Dodatkowych informacji w zakresie przedmiotu zamówienia udziela w Oddziale Remontów 
Zasobów Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska l - Małgorzata Pawłowska -  tel. 024 / 367-16-65 
(pokój D250)

 





               


