
 

Projekt pn. Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE współfinansowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

 Zawady, dnia 20.01.2022 r.  

ZP.271.09.2021 

Do: 

Zainteresowani Wykonawcy 

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  pn. 
„Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE”  

 

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy w dniu 18.01.2022 r. działając na podstawie art. 38 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający 

przedstawia następujące wyjaśnienia: 

Pytanie 1 : Proszę o podanie parametrów stolarki wewnętrznej.   
 
Odpowiedź:   Parametry drzwi wewnętrznych : 

Drzwi Dw1 -EI30 w suterenie  

Charakterystyka techniczna drzwi stalowych  

 Skrzydło drzwiowe z blachy stalowej, ocynkowanej o gr. 0,7 mm, skrzydło o grubości 54 mm, malowane 
proszkowo na  kolor szary RAL 7035; 

 Ościeżnica uniwersalna narożnikowa stalowa o gr. 1,5 mm z wgłębieniem dla uszczelki pęczniejącej w kolorze 
szarym RAL 7035; 

 Wypełnienie wełną mineralną o gęstości 150 kg/m3; 

 Uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa w ościeżnicy; 

 2 zawiasy homologowane Norma DIN, jeden z nich wyposażony w sprężynę z półautomatycznym zamykaniem, 
pozwalające na otwarcie skrzydła o kąt 180 st. 

 Jeden punkt antywyważeniowy. 

 Ciężar skrzydła - 25/kg/m2. 

Drzwi DW2 pomiędzy garażem a szatnią :  stalowe przesuwne naścienne , ocieplane , wyposażone w zamek , klamkę , 
szyldy standardowe , prowadnica stalowa , górna ,  w kolorze szarym RAL 7035;  

Drzwi Dw3 i Dw4:  
konstrukcja: ramowa - drewno klejone  
wypełnienie : szkło bezpieczne   
pokrycie : fornir drewniany  
kolor : drewnopodobny 
wyposażone w standardowe zawiasy , klamkę ,zamek  

 



Drzwi Dw5, Dw6 i Dw7:  
konstrukcja: ramowa - drewno klejone 
wypełnienie : płyciny drewniane   
pokrycie : fornir drewniany 
kolor : drewnopodobny 
dodatkowo drzwi dw5 i Dw6 wyposażone w zamek wpuszczany , jednopunktowy oraz w kratki nawiewne,  otwory o 
sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza. 

Montaż drzwi wewnętrznych. 
Wymagania: 
Sprawdzić wymiary drzwi oraz otwory; luz między otworem a ościeżnicą powinien wynosić: 
- na szerokości otworu 2 + 6 cm 
- na wysokości otworu 5 + 9 cm 
- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów, zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi 
lub kołkami rozporowymi - liczba w zależności od zaleceń producenta 
- szczeliny między ramą a ścianą wypełnić pianką poliuretanową 
- wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne ościeży; 
nie mogą one przykrywać otworów odwadniających okien i drzwi . Wykonawca powinien dokonać montażu zgodnie z 
szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez producenta. 

Ogólne zasady montażu stolarki. 

Montaż drzwi i okien polega na : 
- Przygotowanie otworu w ścianie. 
- Zdjęcie z elementów montowanych folii i sprawdzenie funkcjonalności. 
- Zdjęcie skrzydła z ościeżnicy. 
- Przymocowanie kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy. 
- Wstawienie ościeżnicy w otwór. 
- Wypoziomowanie, wypionowanie i unieruchomienie ościeżnicy za pomocą klinów (kliny muszą być usytuowane w 
narożach). 
- Zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności drzwi. 
- Dokonanie ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze. 
- Zdjęcie skrzydła, i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru. 
- Założenie rozporów pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń. 
- Wypełnienie pianką poliuretanową szczelinę między ścianą  a ościeżnicą w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci 
(nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy pianką). 
- Zdjęcie rozporów i klinów, oraz założenie skrzydeł. 
- Wykonanie regulacji okuć. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonanej konstrukcji ściany, w przypadku występujących wad w 
wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, należy naprawić i oczyścić ościeża. 

 

Rodzaj ściany i 
sposób wykonania 

ościeży 

Odchyłki [mm] Dopuszczalna różnica 
długości przekątnych 

 Szerokość Wysokość  

Ściany murowane, 
wyprawa tynkarska 

+10 +10 10 

 

 

 



Okna, drzwi i kraty należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży zgodnie z wymogami w tabeli nr 2  

Wymiary zewnętrzne okna, drzwi, wrót [cm] Liczba punktów zamocowania Rozmieszczenie punktów zamocowania. 

 W nadprożu i progu na stojaku nie mocuje 
się. Każdy stojak w 2 punktach w odl. Ok. 
33 cm od progu. 

Po 1 punkcie w nadprożu i progu, w ½ szer. 
elementu, po 2 punkty w nadprożu i progu 
symetrycznie w odl. od pionowej krawędzi 
ościeża, równej 1/3 szer. elementu. 

Wysokość Szerokość   

Do 150 Do 150         4 

           150-200         6 

         Powyżej 200         8 

Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka z 
płaszczyzną ościeża. W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić drzwi na podkładkach lub listwach. 

Następnie należy osadzić w sposób trwały elementy kotwiące w ościeżach. W ościeżach bez węgarkowych styk ościeżnicy z 
ościeżem należy po zewnętrznej stronie elementu wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy 
szczeliwem termoizolacyjnym. Ustawione elementy należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na l m wysokości elementu, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie 
może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 
l m. 3 mm - do 4m; 4mm - powyżej 2m długości przekątnej. Po ustawieniu drzwi należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu: zaczepów, 
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów itp. 

Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ jest niedopuszczalne. Zamocowany element należy uszczelnić pod względem 
termicznym przez wypełnienie szczelin między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i 
dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzoną stolarkę po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego 
osadzaniem należy dokładnie zamknąć. 

Drewno.  Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające 
normom państwowym. 

Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny być większe niż podano poniżej. 
Różnice wymiarów [mm]: 
- skrzydło we wrębie szerokość do 1 m 1 
powyżej 1m 2, wysokość powyżej 1 m 2 
- różnica długości przekątnych do 1 m 2 
- przekątnych skrzydeł we wrębie 1 do 2 m 3 3 
powyżej 2 m 3 3 
- przekroje elementów – szerokość do 50 mm 1 
powyżej 50 mm 2 
- przekroje elementów – grubość do 40 mm 1 
powyżej 40 mm 2 
- grubość skrzydła 1 

Drzwi BKT lub równoważne z zamkami firmy SALTO lub równoważne o dźwiękochłonności 45 dB – do sal konferencyjnych, 
pozostałe 30 dB. 

 Okucia budowlane. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom określonym 
w świadectwie ITB, dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została 
ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 



Zamki : Zamki firmy SALTO lub równoważny - okucie SALTO LEGIC E 8650 lub równoważny+ zamek wpuszczany z 
antycardem. Klamka U (standard dla NBP). Lico zamka owalne (standard). Zamek a antycardem – dormas 55, rozstaw 
zamka 72. 

 Środki do impregnowania wyrobów stolarskich.  

Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować: 
- elementy drzwi, 
- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

 
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków ochrony drewna podanymi w 
świadectwach ITB wymienionych w ST. Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać 
składników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. Środków ochrony 
drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych elementów stolarki budowlanej, narażonych na 
bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych - nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni. 
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