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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem Zamówienia jest wymiana 9 par drzwi oraz wstawienie 6 par dodatkowo wraz z ościeżnicami 

na ognioodporne o odporności ogniowej EIS30, S, EI 60, EI 30, EIS 60 w budynku Hotelu Wolin  

w Międzyzdrojach ul. Nowomyśliwska 76, zgodnie z załączoną dokumentacją tj.: 

 

Załącznik nr 1 – rzut kondygnacji budynek A i F parter. 

Załącznik nr 2 – rzut kondygnacji budynek A I piętro. 

Załącznik nr 3 – rzut kondygnacji budynek A II piętro. 

Załącznik nr 4 – rzut kondygnacji budynek C parter. 

Załącznik nr 5 – rzut kondygnacji budynek A i C parter. 

Załącznik nr 6 – rzut kondygnacji budynek E parter. 

Załącznik nr 7 – rzut kondygnacji budynek F I piętro. 

Załącznik nr 8 – rzut kondygnacji budynek F II piętro 

Załącznik nr 9 – kosztorys ślepy. 

 

Prace obejmują montaż 4 sztuk drzwi (S): 

1. Montaż drzwi o klasie odporności ogniowej S (3 sztuki z samozamykaczami – przeszklone aluminium – 

parter, I i II piętro budynek F). 

2. Montaż drzwi o klasie odporności ogniowej S (1 sztuka z samozamykaczem – techniczne kuchnia 

korytarz budynek C). 

3. Montaż nowych listew progowych dla drzwi - listwy pasujące do ościeżnicy, w szerokości zgodnej z 

szerokością ościeżnicy, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Prace obejmują montaż 2 sztuk drzwi (S): 

1. Montaż drzwi o klasie odporności ogniowej S (2 sztuki z samozamykaczami – przeszklone aluminium – I 

i II piętro budynek A na łączniku). 

2. Montaż nowych listew progowych dla drzwi - listwy pasujące do ościeżnicy, w szerokości zgodnej z 

szerokością ościeżnicy, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Prace obejmują wymianę  drzwi – 3 sztuki w magazynach (EI 30) na I piętrze i 1 sztuki na II piętrze w 

archiwum (EI 30): 

1. Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami, przygotowanie miejsca do montażu nowych ościeżnic. 

2. Demontaż listew progowych, jeśli występują. 

3. Dla 4 szt. drzwi w w/w pomieszczeniach pozostawienie parametrów szerokości  i wysokości otworów 

drzwiowych bez zmian. 

4. Montaż drzwi drewnianych o klasie odporności ogniowej EI 30 wraz z ościeżnicami (1 szt – wygląd 

zbliżony do drzwi pokojowych – kolor brązowy, mat z samozamykaczem). 

5. Montaż drzwi technicznych o klasie odporności ogniowej EI 30 – 3 sztuki  wraz z ościeznicami. 

6. Montaż nowych listew progowych dla drzwi w 4 w/w pomieszczeniach - listwy pasujące do ościeżnicy, w 

szerokości zgodnej z szerokością ościeżnicy, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 
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Prace obejmują wymianę drzwi na basenie w maszynowniach – 2 sztuki (EI 60): 

1. Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami, przygotowanie miejsca do montażu nowych ościeżnic. 

2. Demontaż listew progowych, jeśli występują. 

3. Jeżli otwory drzwiowe nie spełnianią wymogów Ekspertyzy Technicznej to należy je dostosować. 

4. Montaż drzwi technicznych o klasie odporności ogniowej EI 60 wraz z ościeżnicami (2 szt – kolor szary lub 

biały, mat z samozamykaczem). 

5. Montaż nowych listew progowych dla drzwi w 2 w/w pomieszczeniach - listwy pasujące do ościeżnicy, w 

szerokości zgodnej z szerokością ościeżnicy, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Prace obejmują wymianę drzwi w wentylatorwoni oraz rozdzielni przy recepcji  – 2 sztuki (EI 30 oraz EI 

60): 

1. Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami, przygotowanie miejsca do montażu nowych ościeżnic. 

2. Demontaż listew progowych, jeśli występują. 

3. Jeżli otwory drzwiowe nie spełnianią wymogów Ekspertyzy Technicznej to należy je dostosować. 

4. Montaż drzwi drewnianych o klasie odporności ogniowej EI 30 (wentylatorwnia) oraz EI 60 (rozdzielnia) 

wraz z ościeżnicami (kolor szary lub biały mat do uzgodnienia z Zamawiającym) 

5. Montaż nowych listew progowych dla drzwi w 2 w/w pomieszczeniach - listwy pasujące do ościeżnicy, w 

szerokości zgodnej z szerokością ościeżnicy, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Prace obejmują wymianę drzwi w rozdzielni na korytarzu kuchni  – 1 sztuka (EI 30): 

1. Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicami, przygotowanie miejsca do montażu nowych ościeżnic. 

2. Demontaż listew progowych, jeśli występują. 

3. Jeżli otwory drzwiowe nie spełnianią wymogów Ekspertyzy Technicznej to należy je dostosować. 

4. Montaż drzwi technicznych o klasie odporności ogniowej EI 60 wraz z ościeżnicami (1 szt – kolor szary lub 

biały). 

5. Montaż nowych listew progowych dla drzwi w 2 w/w pomieszczeniach - listwy pasujące do ościeżnicy, w 

szerokości zgodnej z szerokością ościeżnicy, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

Kierunki otwierania oraz m.in. szerokości/wysokości w świetle ościeżnic zgodnie z załączonymi 

rzutami. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania modelu równoważnego wskazanych skrzydeł 

drzwi innego niż określony w opisie powyżej. 

 

ZABEZPIECZENIE TERENU PROWADZENIA ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w okresie realizacji 

umowy do odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania terenu robót, wygrodzenia i zabezpieczenia przed dostępem 

osób postronnych nie związanych z realizacją umowy. 

 

     WYMAGANIA DOTYCZĄCE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW 

     Ogólne wymagania dotyczące materiałów:  

Materiały powinny posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub PN.  
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu certyfikaty ognioodporności dla drzwi przed przystąpieniem do 

montażu dzwi. Zamawiający pisemnie zaakceptuje certyfikaty, które będę stanowiły załącznik do Protokołu 

Odbioru.   

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta tych materiałów w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

Wykonawca w celu dokonania prawidłowej wyceny zobowiązany jest do zapoznania się z miejscem 

wykonania Przedmiotu Zamówienia i jego otoczeniem w terminie do dnia poprzedzającego termin składania 

ofert, po uzgodnieniu dokładnego terminu z p. Robertem Sumerą tel. 609-596-724. 

 

Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie czynności, które są związane  

z realizacją Przedmiotu Zamówienia zgodnie z zakresem podanym powyżej, obowiązującymi przepisami  

i normami, a także zgodnie z własnym doświadczeniem i wiedzą techniczną, z wydanymi przez Komendę 

Wojewódzką Straży Pożarnej postanowieniami oraz Ekspertyzą Techniczną Przeciwpożarową (cała 

dokumentacja do wglądu u Zamawiającego). 

 

Prace można prowadzić w godzinach od 8.00 do 18.00, od poniedziałku do soboty, przy czym prace 

generujące hałas można prowadzić w godzinach od 10.00 do 16.00. W dni ustawowo wolne od pracy, prace 

mogą być prowadzone jedynie po uprzednim uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy 

ze strony Zamawiającego. 

 

Załączniki do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

1. Załącznik nr 1 – rzut kondygnacji budynek A i F parter. 

2. Załącznik nr 2 – rzut kondygnacji budynek A I piętro. 

3. Załącznik nr 3 – rzut kondygnacji budynek A II piętro. 

4. Załącznik nr 4 – rzut kondygnacji budynek C parter. 

5. Załącznik nr 5 – rzut kondygnacji budynek A i C parter. 

6. Załącznik nr 6 – rzut kondygnacji budynek E parter. 

7. Załącznik nr 7 – rzut kondygnacji budynek F I piętro. 

8. Załącznik nr 8 – rzut kondygnacji budynek F II piętro. 

9. Załącznik nr 9 kosztorys ślepy 

 

 

Termin zakończenia robót 8 tygodni od momemntu podpisania umowy. 

Utylizacja zdemotnowanych drzwi i ościeżnic po stronie Wykonawcy. 

 

 

 


















































































