
 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Wytyczne co do montażu drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych w budynku „A”,  

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na dostawie i montażu: drzwi 

aluminiowych lub PCV wewnętrznych i zewnętrznych  o odporności ogniowej EI30 (skrzydło) EI60 

(witryna), kolor profilu biały, klamka lub pochwyt* , jeden lub dwa zamki* (*zgodnie z załączonym 

projektem), bez progowe, posiadające elektrozaczep z możliwością otwierania na zamek kodowy 

bądź czytnikiem kart.  

Zakres zamówienia obejmuje: 

a) demontaż starych drzwi, 

b) dostawa i montaż nowych drzwi wraz z obróbką tynkarską i pomalowaniem części 

obrabianej,  

c) magazynowanie drzwi z demontażu w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

1. Drzwi muszą posiadać 30 min. odporność ogniową (EI –30) i atest CNBOP, natomiast naświetla 

muszą posiadać odporność ogniową 60 min. (EI – 60) . Drzwi oraz witryny boczne wypełnione 

panelem natomiast nadstawka górna (łuk) szkło bezpieczne. 

2. Montaż drzwi wykonany ma być przy pomocy materiałów posiadających minimum 30 

minutową odporność ogniową wraz ze stosownym atestem. Drzwi powinny posiadać 

samozamykacz zewnętrzny. 

3. Gwarancja na wykonane prace i na drzwi winna wynosić co najmniej 36 miesięcy. 

4. Szczegółowy zakres zamówienia w załączonym przedmiarze. 

5. Po zakończeniu instalacji należy wykonać pomiary i sprawdzenie z sporządzonym 

protokołem otrzymanych wyników. 

6. Przedmiar oraz specyfikacja techniczna w załączeniu. 
 

Stolarka drzwiowa: 
 

1. Zakres projektowanej stolarki w obrębie przejść ewakuacyjnych (klatki schodowej) została 

ujęta w zestawieniu stolarki. Projektowana stolarka powinna być dopasowana do istniejących 

wzorów.  

W wypadku nowej stolarki dopasowywanej do istniejących otworów, przed wyborem należy 



 

 

dokonać indywidualnych obmiarów otworów. Sposób otwierania (L- lewe, P-prawe) skrzydeł 

drzwiowych (skrzydła -klasyczne) zestawiono ergonomicznie do schematu. Ostateczną wersję 

należy skonfrontować z aktualnym stanem użytkowym. 

2. Wyjścia zewnętrzne i ewakuacyjne powinny mieć minimum 90cm szerokości w świetle skrzydła 

głównego i minimum 120cm szerokości w świetle drzwi dwuskrzydłowych, zaś wysokość 

minimalna to 200cm. Wartości z tabelkach zestawienia, większe niż minimalne są parametrami 

sugerowanymi, odnoszącymi się do istniejących wartości, bądź szacowanych w odniesieniu do 

profilu. 

3. Drzwi na klatce schodowej (główne) i zewnętrzne zaopatrzone w samozamykacz. 

4. Stopień odporności (EI) podano dla odpowiednich skrzydeł. Elementy przegród 

dymoszczelnych (S) podano dla odpowiednich skrzydeł. Elementy włączone do systemu 

oddymiania, wyposażone w siłowniki automatyczne do otwarcia skrzydła w celu umożliwienia 

kontrolowanego napowietrzania, w oparciu o wytyczne przeciw pożarowe, zostały wykazane 

w obrębie stolarki. 

 

Dw-1 

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe. 

Aluminium lub pvc, kolor biały. 

Wypełnienie witryn i skrzydeł szkło bezpieczne. 

Drzwi zaopatrzone w zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka lub pochwyt, 

słupek ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych. 

Skrzydła drzwiowe EI-30 

Witryny i zabudowy EI-60 

 

Dw-2 

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe. 

Aluminium lub pvc, kolor biały. 

Wypełnienie witryny górnej szkło bezpieczne. 

Pozostałe elementy (witryny i skrzydła) panel. 

Drzwi zaopatrzone w zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka lub pochwyt, 

słupek ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych. 

Skrzydła drzwiowe EI-30 

Witryny i zabudowy EI-60 



 

 

 

Dw-3 

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe. 

Aluminium lub pvc, kolor biały. 

Wypełnienie witryny górnej szkło bezpieczne. 

Pozostałe elementy (witryny i skrzydła) panel. 

Drzwi zaopatrzone w zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka lub pochwyt, 

słupek ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych. 

Skrzydła drzwiowe EI-30 

Witryny i zabudowy EI-60 

 

Dw-4 

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe. 

Aluminium lub pvc, kolor biały. 

Wypełnienie panel. 

Drzwi zaopatrzone w zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim z jednej strony), klamka lub 

pochwyt. 

Skrzydła drzwiowe EI-30 

 

Dw-6 

Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe. 

Aluminium lub pvc, kolor biały. 

Wypełnienie witryny górnej szkło bezpieczne. 

Pozostałe elementy (witryny i skrzydła) panel. 

Drzwi zaopatrzone w zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka lub pochwyt, 

słupek ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych. 

 

DZ-1, DZ-2 

Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe. 

Aluminium ciepłe lub pvc, kolor biały. 

Wypełnienie witryn i skrzydeł w części górnej szkło bezpieczne. 

Wypełnienie skrzydeł w części dolnej panel. 

Szprosy wewnętrzne (wewnątrzszybowe) w jednej szerokości 



 

 

Drzwi zaopatrzone w zamek (2x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), pochwyt, słupek 

ruchomy w wypadku skrzydeł podwójnych. 

Elementy będą wyposażone z siłowniki automatyczne do napowietrzania w ramach systemu przeciw 

pożarowego. 

 

DZ-3 

Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe. 

Aluminium ciepłe lub pvc, kolor biały. 

Wypełnienie w części górnej szkło bezpieczne. 

Wypełnienie części dolnej panel. 

Szprosy wewnętrzne (wewnątrzszybowe) w dwóch szerokościach – pionowy podział (środkowy) szerszy, 

pozostałe węższe. 

Drzwi zaopatrzone w zamek (2x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), pochwyt. 

 

Dw-s 

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe. 

Metalowe. 

Dymoszczelne 

Skrzydła drzwiowe EI-60 

Elementy dodatkowe skrzydła wg wskazania Inwestora 

 

Dw-5, Dw-ST, Sw-G 

Stolarka drzwiowa – klasyczna (z klatki schodowej, do pomieszczenia strychu i pomieszczeń 

mieszkalnych Dw-5 – drzwi mieszkalne 4 szt.) 

Skrzydła drzwiowe EI-30 

Drzwi zaopatrzone w zamek (1x wkładka cylindryczna z kluczem płaskim), klamka. 

W przypadku drzwi Dw-ST wkładka cylindryczna z kluczem płaskim z jednej strony , z drugiej strony           

z gałką pokrętłem. 

  

 

 


