
 Załącznik A do Ogłoszenia 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

(lokal mieszkalny w budynku przy ul. Rodziewiczówny 6/1a w Bytomiu) 
 

OKNA PCV WRAZ Z PARAPETAMI WEWNĘTRZNYMI I ZEWNĘTRZNYMI: 
  

1) okno 3 – skrzydłowe R-RU-R  - 1sztuka 

wymiary: 2480 x 1740  

parapet zewnętrzny 225 x 2550 - 1sztuka 

parapet wewnętrzny 300 x 2600 - 1sztuka 

UWAGA: częściowe zamurowanie otworu okiennego 0,8 x 0,8 x 0,5  
 

2) okno 4 – skrzydłowe R-RU/R -RU – 2 sztuki 

wymiary: 1130 x 1810, 

parapet zewnętrzny 225 x 1100 – 2 sztuki 

parapet wewnętrzny 300 x 1400 – 2 sztuki 
 

3) okno 2 – skrzydłowe R-RU – 1 sztuka 

wymiary: 1470 x 1790, 

parapet zewnętrzny 225 x 1500 – 1 sztuka 

parapet wewnętrzny 300 x 1750 – 1 sztuka 

UWAGA: podział poprzeczka tnąca  
 

4) okno 2 – skrzydłowe R-RU – 1 sztuka 

wymiary: 960 x 1790, 

parapet zewnętrzny 375 x 1920– 1 sztuka 

parapet wewnętrzny 250 x 1170 – 1 sztuka 

UWAGA: podział poprzeczka tnąca  
 

ZALECENIA: 
a) w pomieszczeniach, w których zostanie wymieniona stolarka okienna należy zapewnić  dopływ 

powietrza zewnętrznego, niezbędnego do prawidłowej wentylacji lokalu poprzez montaż nawietrzaków 

w oknach zgodnie z PN 83/B-03430 lub nawiewników zewnętrznych  25 m³ na h (przepływ), 

b) okna w kolorze białym, wykonane z białego PCV, 

c) podział kwater nowoosadzonych okien należy dostosować do istniejącej stolarki okiennej  

w ww. budynku oraz zachować obecny sposób otwierania okien, 

d) profil PVC 5 – komorowy, głębokość zabudowy 70 mm, 

e) profile PVC zbrojone profilem stalowym, ocynkowanym perforowanym, 

f) szkło niskoemisyjne o współczynniku przenikania ciepła zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.). 

g) uszczelki (kauczuk – żywica) odporne na promieniowanie UV oraz duże wahania temperatur, 

h) kolor klamki: biały, 

i) parapet zewnętrzny: blacha ocynkowana, brązowy, 

j) parapet wewnętrzny: PCV, kolor biały/marmurek. 
 

DRZWI WEWNĘTRZNE „70” – 1 sztuka: 
 

drzwi wewnętrzne „70” 

dopuszczalny kolor drzwi: biały, buk, dąb, olcha 

ościeżnica prosta 

klamka i zamek z blokadą wc 

tuleje lub kratka wentylacyjna 

szyba kora 
 

DRZWI ZEWNĘTRZNE„90” – 1 sztuka: 
 

skrzydło drzwiowe zewnętrzne wraz z okuciem, gładkie wzmocnione, w kolorze  ciemnym, bez 

zdobień i szklenia 

uzbrojone w dwa zamki patentowe 3 ryglowe 

co najmniej 3 bolce antywłamaniowe  

skrzydło o grubości 56 mm  wykonane z blachy min 0,5 mm; 

ościeżnica stalowa, ocynkowana 

próg aluminiowy 

otwierane na zewnątrz 

nadproże 
 

UWAGA: 

  Materiały użyte do prac  montażowo -  budowlanych powinny posiadać atest  


