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Jelenia Góra, dnia 1 kwietnia 2015 r. 
ROT-IV.272.1.2.2015 

 
 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
„Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10 

w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany w treści Załącznika Nr 9 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, tj. Opisu stolarki drzwiowej: 
 

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Opis stolarki drzwiowej (jako uzupełnienie Przedmiaru robót, 
stanowiącego Załącznik Nr 8b do SIWZ): 

Zmiana treści*: 
 

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, 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, 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, kolor okleiny CPL, klamka U-form, szyld z zamkiem, 
wypełnienie płytą wiórowo-otworową. 
Wymiary skrzydła: 744x2030mm – 1 sztuka 
Wymiar otworu: 780x2060mm 

1 szt. 

 
 

                                                 
* Zakres zmian w danym zapisie oznaczony został poprzez kursywę, pogrubienie oraz podkreślenie czcionki.  
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Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
 

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. 

 

 Pozostałe zapisy Załącznika Nr 9 do SIWZ pozostają bez zmian. 
 

 Zamawiający informuje, Ŝe zmodyfikowana wersja załącznika nr 9 do SIWZ dostępna jest na 
stronie internetowej: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html.  
 Zmodyfikowane zapisy z dnia 1 kwietnia 2015 r. zostały wyszczególnione w dokumencie poprzez 
oznaczenie ich kursywą, pogrubieniem oraz podkreśleniem czcionki. W związku z powyŜszym 
Wykonawcy mogą korzystać z dokumentu  oznaczonego treścią: „po zmianach z dnia 1 kwietnia 
2015 r.”, który został ujednolicony po wprowadzonych modyfikacjach.  
 


