
Zadanie J01 - „ Grudziądz, ul. Chełmińska 106 – wymiana drzwi zewnętrznych” 
 

Opis przedmiotu zamówienia 

 
 

I. Przedmiotem zamówienia jest:  

Grudziądz, ul. Chełmińska 106 – wymiana drzwi zewnętrznych  

 

 

 

 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wielobranżowe związane z wymianą drzwi 

zewnętrznych budynku internatu w GRUDZIADZU przy ul. CHEŁMIŃSKIEJ 106, oraz prace 

towarzyszące, w tym: 

 

 

1. Wymiana drzwi zewnętrznych głównych (elewacja frontowa): 

 

 Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej; 

 Montaż kompletnych drzwi zewnętrznych - drzwi wykonane z PCV zewnętrzne 

dwuskrzydłowe z przegrodą termiczną, drzwi wyposażone w uszczelki przylgowe na 

całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy, szkło bezpieczne; 

 Zachowanie koloru (biały), wymiarów i podziału stolarki w skrzydle drzwiowym, 

zgodnie ze stanem faktycznym,  w części stałej stolarki (górna kwatera) zachowanie 

częściowego oszklenia, część przylegająca do daszku zewnętrznego przegroda 

nieprzeszklona; 

 Przegroda o parametrach przenikalności cieplnej równej lub niższej wartości U= 1,3 

W/(m2 x K); 

 Materiał -  PCV 

 Okucia - z zamkiem (wkładka patentowa) , uchwytem od strony zewnętrznej, klamka 

od strony wewnętrznej klatki schodowej; 

 Samozamykacz  dostosowany do wielkości i wagi skrzydeł drzwiowych,                                                     

z ograniczeniem otwierania do kąta prostego;’ 

 Montaż skrzydła  - minimum trzy zawiasy; 

 Montaż tzw. „nóżki” 

 Przełożenie i utrzymanie działania modułu otwierającego drzwi przy pomocy chipów 

(panel na ościeżnicy); 

 Demontaż starego  i montaż nowego panelu domofonu współpracującego z drzwiami 

oraz z instalacja domofonowa  (w tym unifony) – na elewacji budynku /programowanie 

na 35 odbiorców, w panelu domofonu panel informacyjny zawierający numery pokoi; 

 Wykonanie obróbki ościeża na zewnątrz oraz wewnątrz budynku (uzupełnienia tynku             

i wymalowania); 

 

2. Wymiana drzwi zewnętrznych , z tyłu budynku: 

 

 Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej; 

 Montaż kompletnych drzwi zewnętrznych – drzwi wykonane z PCV, zewnętrzne, 

dwuskrzydłowe ,drzwi wyposażone w uszczelki przylgowe na całym obwodzie 

skrzydła i ościeżnicy, szkło bezpieczne; 

 Zachowanie koloru (biały), wymiarów i podziału stolarki, zgodnie ze stanem 

faktycznym;  
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 Przegroda o parametrach przenikalności cieplnej równej lub niższej wartości U= 1,3 

W/(m2 x K); 

 Materiał -  PCV; 

 Okucia - z zamkiem (wkładka patentowa) , uchwytem od strony zewnętrznej, klamka 

od strony wewnętrznej klatki schodowej; 

 Samozamykacz dostosowany do wielkości i wagi skrzydeł drzwiowych,                                                     

z ograniczeniem otwierania do kąta prostego; 

 Montaż skrzydła  - minimum trzy zawiasy; 

 Montaż tzw. „nóżki”; 

 Wykonanie obróbki ościeża na zewnątrz oraz wewnątrz budynku; 

 

3. Wymiana lamp zewnętrznych (2 sztuki) zamontowanych na daszkach nad wejściami – lampy 

typu LED  z czujnikami zmierzchowymi; 

4. Montaż podświetlanego (czujnik zmierzchowy) panelu typu LED z nazwą : 

 

   INTERNAT AMW 

Ul. CHEŁMIŃSKA 106 

 

5. Podłączenie elementów z punktu 3, 4 do istniejącej instalacji elektrycznej. 

6. Montaż i podłączenie do istniejącej instalacji oświetlenia ewakuacyjnego naściennego                                    

z piktogramem w stołówce na poziomie piwnicy 

 

II. Termin wykonania zamówienia: 

 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi: do 3 dni roboczych od dnia 

protokolarnego przekazania terenu robót do remontu, 

2. Zakończenie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia 

protokolarnego przekazania przedmiotu umowy do remontu. 
 

III. Warunki udziału w zamówieniu: 

 

Zamawiający nie określa warunków udziału w zamówieniu.  

 

IV. Kryteria oceny ofert: 

 

1. Cena brutto oferty (parametr C)  - 60%; 

2. Okres gwarancji ( parametr G)  – 40 % 

           4 lata  -  40 punktów 

            3 lata  -  20 punktów 

            2 lata   -  0 punktów 
 

 

V. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót oraz STWiOR  


