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Wykonawcy  

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie prac remontowych 

składających się z dwóch zadań: 1) remontu elewacji budynku nr 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach, 

2) remontu klatek schodowych w budynkach nr 24 i 25 na Osiedlu Leśnym w Koziegłowach” nr sprawy: 

ZP.1.2019. 

 

Zamawiający - Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje zgodnie 

z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity: 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” o zmianie treści SIWZ.  

Powyższa zmiana polega na doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego 

nr 2 w zakresie stolarki drzwiowej, ujętego w części II SIWZ, projekcie technicznym i STWiORB: 

A. CZĘŚĆ II - Opis przedmiotu zamówienia 

Zadanie nr 2 (dotyczy bud. 24 i 25) 

pkt  1). f).  

Wymiana 45 szt. skrzydeł drzwiowych do mieszkań – charakterystyka drzwi: 

Skrzydło drzwiowe przylgowe, rama wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona dwoma 

płaskownikami stalowymi.  

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa, izolacyjność akustyczna (Rw=32dB), płyta zewnętrzna płaska, 

wykończenie laminat CPL 0,7-0,8 mm kolor biały. 

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego, zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową 

zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową, wizjer. 

szyld dolny z klamką plus rozeta górna w kolorze srebrny mat/satyna. 

Rekomendowane drzwi firmy DRE ENTER 0 lub równoważne o cechach wg powyższego opisu. 

pkt 1). g).  

Renowacja istniejących drewnianych progów drzwiowych i wymiana pozostałych  

na drewniane ( 9 szt. wraz z malowaniem w następujących lokalach 24/9,  24/10, 24/13, 24/25, 24/27, 

24/34, 24/38, 24/39). 

pkt 2). f).  

Wymiana 38 szt. skrzydeł drzwiowych do mieszkań – charakterystyka drzwi: 

Skrzydło drzwiowe przylgowe, rama wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona dwoma 

płaskownikami stalowymi.  

mailto:biuro@cztbs.pl


 
 

2 
 

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa, izolacyjność akustyczna (Rw=32dB), płyta zewnętrzna płaska, 

wykończenie laminat CPL 0,7-0,8 mm kolor biały. 

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego, zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową 

zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową, wizjer. 

szyld dolny z klamką plus rozeta górna w kolorze srebrny mat/satyna. 

Rekomendowane drzwi firmy DRE ENTER 0 lub równoważne wg powyższego opisu. 

pkt 2). g). 

Renowacja istniejących drewnianych progów drzwiowych. 

 

Dokumentacja projektowa: 

 

B. Projekt remontu bud. nr 24 – część opisowa 

1. Remont klatek schodowych 

pkt. 3.5 - malowanie ościeżnic drzwiowych do mieszkań, piwnic, szachtów oraz malowanie 

niewymienianych skrzydeł drzwiowych piwnic i szachtów. 

pkt. 3.5.a - wymiana skrzydeł drzwiowych do mieszkań charakterystyka drzwi: 

Skrzydło drzwiowe przylgowe, rama wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona dwoma 

płaskownikami stalowymi.  

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa, izolacyjność akustyczna (Rw=32dB), płyta zewnętrzna płaska, 

wykończenie laminat CPL 0,7-0,8 mm kolor biały. 

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego, zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową 

zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową, wizjer. 

szyld dolny z klamką plus rozeta górna w kolorze srebrny mat/satyna. 

Rekomendowane drzwi firmy DRE ENTER 0 lub równoważne wg powyższego opisu. 

pkt. 3.5.b - renowacja istniejących drewnianych progów drzwiowych i wymiana pozostałych na 

drewniane (9 szt. wraz z malowaniem ( 9 szt. wraz z malowaniem w następujących lokalach 24/9,  

24/10, 24/13, 24/25, 24/27, 24/34, 24/38, 24/39). ). 

pkt. 3.6 - naklejenie na drzwi nr mieszkań i oznaczeń drzwi szachtów i piwnic cyframi z folii 

samoprzylepnej (oracal 641 czarny) 

pkt. 3.7 - demontaż włączników schodowych z likwidacją otworów po puszkach i wymiana na nowe 

włączników dzwonkowych. 

 

C. Projekt remontu bud. nr 25 – część opisowa 

3. Remont klatek schodowych  

pkt. 3. 5 - malowanie ościeżnic drzwiowych do mieszkań, szachtów oraz malowanie niewymienianych 

skrzydeł drzwiowych szachtów. 

pkt. 3.5.a - wymiana skrzydeł drzwiowych do mieszkań – charakterystyka drzwi: 

Skrzydło drzwiowe przylgowe, rama wykonana z płyty MDF dodatkowo wzmocniona dwoma 

płaskownikami stalowymi.  

Wypełnienie  płyta wiórowa otworowa, izolacyjność akustyczna (Rw=32dB), płyta zewnętrzna płaska, 

wykończenie laminat CPL 0,7-0,8 mm kolor biały. 

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego, zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową 

zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową, wizjer. 

szyld dolny z klamką plus rozeta górna w kolorze srebrny mat/satyna. 

Rekomendowane drzwi firmy DRE ENTER 0 lub równoważne wg powyższego opisu. 
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pkt. 3.5.b. - renowacja istniejących drewnianych progów drzwiowych. 

pkt. 3.6 - naklejenie na drzwi nr mieszkań i oznaczeń drzwi szachtów i piwnic cyframi z folii 

samoprzylepnej (oracal 641 czarny). 

pkt. 3.7 - demontaż włączników schodowych z likwidacją otworów po puszkach i wymiana na nowe 

włączników dzwonkowych. 

 

D. STWiOR  ST-00/05 Stolarka drzwiowa. 

1. Część ogólna, pkt. 2. Materiały,  pkt. 2.1. Stolarka drzwiowa  

Drzwi do mieszkań - Skrzydło drzwiowe przylgowe, rama wykonana z płyty MDF dodatkowo 

wzmocniona dwoma płaskownikami stalowymi.  

Wypełnienie płyta wiórowa otworowa, izolacyjność akustyczna (Rw=32dB), płyta zewnętrzna 

płaska, wykończenie laminat CPL 0,7-0,8 mm kolor biały. 

3 zawiasy wkręcane koloru srebrnego, zamek zasuwkowy dolny na wkładkę patentową 

zamek zasuwkowy górny na wkładkę patentową, wizjer. 

szyld dolny z klamką plus rozeta górna w kolorze srebrny mat/satyna. 

Rekomendowane drzwi firmy DRE ENTER 0 lub równoważne wg powyższego opisu. 

      Ościeżnica – istniejąca metalowa do renowacji w kolorze białym RAL 9016.  

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom. 

Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2019 r., godz. 09:00, otwarcie o godz. 09:15. 
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