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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i wymiana stolarki okiennej wraz 

z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz stolarki drzwiowej w nieruchomościach 
zlokalizowanych na terenie Miasta Dęblin. Zamówienie zostało podzielone na trzy 
części: 
Część nr 1: dostawa i wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi w lokalu nr 17 przy ul. Dworcowej 7 w Dęblinie, 
Część nr 2: dostawa i wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi 

i wewnętrznymi w lokalu nr 2 przy ul. Podchorążych 1 w Dęblinie, 
Część nr 3: dostawa i wymiana stolarki drzwiowej w budynku biurowym oczyszczalni 

ścieków – Nadwiślanka 70, 08-540 Stężyca. 
 

Część nr 1 obejmuje: 
1. dostawę i montaż 2 szt. nowej stolarki okiennej z PCV o nw. parametrach: 

− wymiary: szerokość 960 mm, wysokość 1320 mm, 

− trzyszybowa rozwierno-uchylna, 

− z funkcją mikrowentylacji, 

− współczynnik przenikalności cieplnej Uw = 0,9 W/m2K, 

− kolor biały, 
2. dostawę i montaż 2 szt. parapetów wewnętrznych z PCV w kolorze białym, 
3. dostawę i montaż 2 szt. parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze 

brązowym. 
 
Zakres robót obejmuje w szczególności: 
1. dokonanie szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
2. zabezpieczenie miejsca wykonywania prac remontowych, 
3. demontaż starych okien i parapetów, 
4. odpowiednie przygotowanie otworu okiennego, 
5. montaż nowych okien wraz z parapetami, 
6. uzupełnienie ubytków w glifach okiennych, 
7. uporządkowanie terenu robót, 
8. poddanie utylizacji zdemontowanych okien, parapetów i pozostałych materiałów 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) 

 
Część nr 2 obejmuje: 
1. dostawę i montaż 2 szt. nowej stolarki okiennej z PCV o nw. parametrach: 

− wymiary: szerokość 1240 mm, wysokość 1500 mm (1 szt.), 
 szerokość 1470 mm, wysokość 1500 mm (1 szt.), 

− trzyszybowa rozwierno-uchylna, 

− z funkcją mikrowentylacji, 

− współczynnik przenikalności cieplnej Uw = 0,9 W/m2K, 

− kolor biały, 
2. dostawę i montaż 2 szt. parapetów wewnętrznych z PCV w kolorze białym, 
3. dostawę i montaż 2 szt. parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze 

brązowym. 
 
Zakres robót obejmuje w szczególności: 
1. dokonanie szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
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2. zabezpieczenie miejsca wykonywania prac remontowych, 
3. demontaż starych okien i parapetów, 
4. odpowiednie przygotowanie otworu okiennego, 
5. montaż nowych okien wraz z parapetami, 
6. uzupełnienie ubytków w glifach okiennych, 
7. uporządkowanie terenu robót, 
8. poddanie utylizacji zdemontowanych okien, parapetów i pozostałych materiałów 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) 

 
Część nr 3 obejmuje: 
dostawę i montaż 1 szt. nowej stolarki drzwiowej o nw. parametrach: 

− aluminiowe drzwi wejściowe (aluminium „ciepłe”) z ościeżnicą i progiem, 

− wielkość otworu drzwiowego: szerokość 1150 mm, wysokość 2000 mm, 

− drzwi prawe otwierane na zewnątrz, 

− zamontowane na trzech zawiasach, 

− ocieplane, współczynnik przenikania ciepła zgodny z obowiązującymi aktualnie 
normami dla drzwi zewnętrznych Umax = 1,3 W/m2K, 

− przeszkolone w górnej części (szkło bezpieczne), w dolnej części panel, 

− klamka-klamka, 

− jeden zamek, wkładka zamka standardowa, 

− wyposażone w samozamykacz, 

− kolor drzwi: szary. 
 
Zakres robót obejmuje w szczególności: 
1. dokonanie szczegółowych pomiarów przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 
2. zabezpieczenie miejsca wykonywania prac remontowych, 
3. demontaż istniejących drzwi wejściowych z ościeżnicą, 
4. odpowiednie przygotowanie otworu drzwiowego, 
5. montaż nowych drzwi z ościeżnicą, 
6. montaż progu w drzwiach, 
7. uzupełnienie ubytków w ścianach po wymianie drzwi, 
8. uporządkowanie terenu robót, 
9. poddanie utylizacji zdemontowanych okien, parapetów i pozostałych materiałów 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). 

 
2. Zamawiający wymagana 24. miesięcznej gwarancji na montaż, na stolarkę okienną wraz 

z parapety oraz stolarkę drzwiową zgodnie z gwarancją producenta. 
3. Płatność przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 30 dni od 

daty wystawienia prawidłowej faktury. Jako dzień dokonania płatności przyjmuje się 
dzień obciążenia konta Zamawiającego. 
 


