
Załącznik Nr 9 do SIWZ 
po zmianach z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

 

OPIS STOLARKI DRZWIOWEJ – uzupełnienie Przedmiaru robót (Zał. Nr 8b do SIWZ) 

Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy  

ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych 
 

Lp. Opis Ilość 

1. Drzwi szklane wahadłowe, szkło Float ESG/VSG 4.4.4 (hartowane, przezierne) 

pochwyt rurowy, górna oś obrotu, górne okucie naroŜne, dolne okucie + 

samozamykacz podłogowy, zamek dolny naroŜny, kolor okuć: stal nierdzewna. 

Wymiary skrzydła: 105x205cm – 4 szt.  

4 szt. 

2. Drzwi szklane dwuskrzydłowe przesuwne, szkło Float ESG/VSG 

5.5.4.(hartowane, przezierne), system przesuwny automatyczny 

Wymiary skrzydła: 90x210cm x 2 skrzydła 

2 skrzydła 

3. Drzwi drewniane łazienkowe jednoskrzydłowe, skrzydło pełne okleinowane CPL, 

rozmiar 90, ościeŜnica drewniana regulowana, zakres: 140-160mm*, kolor okleiny 

CPL, klamka U-form, szyld z wkładką WC, wypełnienie płyta wiórowo-otworową, 

podcięcie wentylacyjne. 

Wymiary skrzydła: 944x2030mm – 2 sztuki 

Wymiar otworu: 980x2060mm 

2 szt. 

4. Drzwi do serwerowni, drzwi drewniane, skrzydło pełne okleinowane CPL, 

rozmiar 100, ościeŜnica drewniana regulowana, zakres: 460-480mm*, klamka U-

form, szyld z zamkiem, wypełnienie płytą wiórowo-otworową. 

Wymiary skrzydła: 1044x2030mm 

Wymiar otworu: 1080x2060mm 

1 szt. 

5. Drzwi antywłamaniowe do sejfu, w zestawie: skrzydło, ościeŜnica metalowa 

wyposaŜona w próg ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy czopowe, trzy bolce 

antywywaŜeniowe, wizjer, klamka na długim szyldzie + szyld górny. 

Wymiary skrzydła: 952x2030mm – 1 sztuka 

Wymiar otworu: 985x2055mm 

1 szt. 

6. Drzwi drewniane, skrzydło pełne okleinowane CPL, rozmiar 90, ościeŜnica 

drewniana regulowana, zakres: 140-160mm, kolor okleiny CPL, klamka U-form, 

szyld z zamkiem, wypełnienie płyta wiórowo-otworową. 

Wymiary skrzydła: 944x2030mm – 2 sztuki 

Wymiar otworu: 980x2060mm 

2 szt. 

7. Drzwi drewniane, skrzydło pełne okleinowane CPL, rozmiar 90, ościeŜnica 

drewniana regulowana, zakres: 460-480mm, kolor okleiny CPL, klamka U-form, 

szyld z zamkiem, wypełnienie płytą wiórowo-otworową. 

Wymiary skrzydła: 944x2030mm – 2 sztuki 

Wymiar otworu: 980x2060mm 

2 szt. 

8. Drzwi drewniane, skrzydło pełne okleinowane CPL, rozmiar 70, ościeŜnica 

drewniana regulowana, zakres: 180-200mm*, kolor okleiny CPL, klamka U-form, 

szyld z zamkiem, wypełnienie płytą wiórowo-otworową. 

Wymiary skrzydła: 744x2030mm – 1 sztuka 

Wymiar otworu: 780x2060mm 

1 szt. 

 

 Kolor okleiny – zostanie ustalony z Zamawiającym przed podpisaniem umowy.  

 

 

* zmiana wprowadzona w dniu 01.04.2015 r. (zmiany oznaczone poprzez kursywę, podkreślenie i pogrubienie czcionki) 


