
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr PZP.242.61.NB.2022 z dnia 12 maja 2022 r.  

Szczegółowy przedmiot zamówienia na usługi wykonania  i wymiany  stolarki 

drzwiowej w lokalach użytkowych i mieszkalnych administrowanych przez TBS 

Lokum sp. z o.o. oraz będących władnością TBS Lokum sp. z o.o.  

 

 

1. W zakres prac objętych zamówieniem wchodzi: 

1) wykonanie pomiarów stolarki drzwiowej pod adresami wskazanymi w  Załączniku                  

nr 2, 

2) wykonanie stolarki  drzwiowej,  

3) dostawa na miejsce montażu stolarki drzwiowej oraz pozostałych elementów 

podlegających wbudowaniu, 

4) wymiana stolarki drzwiowej wraz z całościową obróbką, pod adresami wskazanymi                

w Załączniku  nr 2,  

5) demontaż oraz wywiezienie i utylizacja zdemontowanej stolarki drzwiowej, w sposób 

zgodny z przepisami.  

 

2. Wymagane parametry przy stolarce: 

1) kolorystyka stolarki: 

a) stolarka drzwiowa wewnętrzna w kolorze brązowym, białym lub  szarym; 

b) stolarka drzwiowa zewnętrzna w kolorze brązowym;  

4) Stolarka drzwiowa: 

a) drzwi wejściowe o konstrukcji  stalowej  wypełnione  pianką  poliuretanową, 

wykonane z blachy  stalowej o   gr 0,6 mm., pokryte  drewnopodobną okleiną PCV, 

wyposażone w ościeżnice z progiem ze stali nierdzewnej, klamki z szyldami,           

2  szt. wkładek, zamek główny z czterema ryglami, trzy zawiasy regulowane, dwa 

zawiasy antywyważeniowe, uszczelki, wizjer mosiężny; 

b) drzwi wewnątrzlokalowe ,,typowe” skrzydło drzwiowe pełne lub częściowo 

przeszklone (do ustalenia z lokatorem), wykończone okleiną drewnopodobną,  rama 

skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa 

wzmocniona ramiakiem wewnętrznym ze sklejki, wyposażone w zamek, zawiasy, 

klamki z szyldami, ościeżnica drewniana regulowana, opcjonalnie próg,  skrzydła 

drzwiowe łazienkowe wyposażone w kratkę nawiewną o wymiarach       30 cm x 10 cm  

lub tuleje zamontowane fabrycznie minimum 5 szt. 

  

Uwaga! 

1) Zamawiający nie zapewnia zasilania w energię elektryczną. Pobór energii elektrycznej 

dla prac możliwy jest z obwodów ADM w porozumieniu z Administratorem budynku 

lub lokatorem. 

2) Wykonawca w okresie realizacji przedmiaru zamówienia  zobowiązany będzie 

pokrywać koszty dotyczące zużycia wody i odprowadzenia ścieków w porozumieniu                

z Administratorem budynku lub lokatorem. 
 


