
                                                     Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci 
         w Jastrzębiu Zdroju , ul. Kościuszki 14

       Tel. centrala:     (0-32) 47-614-51
  Tel./fax.                  (0-32) 47-517-27
      e-mail: szpitalwsr@wsr.cal.pl
                 www.wsr.cal.pl
 NIP 633-20-02-096         REGON  000297767

ISO 9001:2008

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jastrzębie Zdrój, dnia 14.09.2015 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

ZMIANY  DO  SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r – Prawo Zamówień Publicznych 
dokonujemy zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zmianie ulega załącznik nr 7 w zakresie:

Opis wyposażenia drzwi:
Kierunek otwierania drzwi zgodnie z projektem. Wszystkie profile kolor biały, 
klamki/antaby- kolor biały . Uwaga zmiana pozycji drzwi do pom. 325  

1. Drzwi do pomieszczenia 331 – 1 szt. 
a. Dwuskrzydłowe – skrzydło czynne i bierne (ryglowane rygiel góra i dół) 
b. Klasa EI 30
c. Wymiary 1,56 m x 2,2 m
d. Oszklenie : szkło bezpieczne –mleczne (klasy EI 30)
e. Kolor profili : biały (klasy EI 30)
f. Samozamykacz 2 szt. z szyną z kolejnością zamykania , możliwość ryglowania 

podczas pożaru
g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy i dwa  wkładki patentowe
h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka
i. Minimum 3 zawiasy

2.  Drzwi do pomieszczenia 327 – 1 szt.
a. Dwuskrzydłowe – skrzydło czynne i bierne (ryglowane rygiel góra i dół) z naświetlem

górnym
b. Klasa EI 30 drzwi i EI 60naświetle 
c. Wymiary 1,78 m x 3,05 m
d. Oszklenie : szkło bezpieczne – przezierne 
e. Kolor profili : biały (klasy EI 30 i EI 60)
f. Samozamykacz 2 szt. z szyną z kolejnością zamykania możliwość ryglowania 

podczas pożaru
g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy z jedną wkładką patentową
h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka
i. Minimum 3 zawiasy

3. Drzwi do pomieszczenia 336 – 1 szt.
a. Dwuskrzydłowe – skrzydło czynne i bierne (ryglowane rygiel góra i dół) 
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b. Klasa EI 30 drzwi
c. Wymiary 1,56 m x 2,2 m
d. Oszklenie : szkło bezpieczne – mleczne 
e. Kolor profili : biały (klasy EI 30)
f. Samozamykacz 2 szt. z szyną z kolejnością zamykania możliwość ryglowania 

podczas pożaru
g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy i dwa  wkładki patentowe
h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka

4. Drzwi do pomieszczenia (korytarz) 325 – 2 szt.  – UWAGA ZMIANA !!!
a. Dwuskrzydłowe – skrzydło czynne i bierne z naświetlem górnym 
b. Klasa EIS 60 drzwi i naświetla EIS 60 
c. Wymiary drzwi  1,8x2,2 wymiary naświetla do sprawdzenia
d. Oszklenie : szkło bezpieczne – przezierne
e. Kolor profili : biały 
f. Samozamykacz 2 szt. z szyną z kolejnością zamykania możliwość ryglowania 

podczas pożaru – drzwi winne być cały czas w pozycji otwartej a w czasie pożaru 
automatyczne zamknięcie 

g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy z jedną wkładką patentową
h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka

5. Drzwi do pomieszczenia 326 – 1 szt. 
a. Jednoskrzydłowe  
b. Klasa EI 30 drzwi
c. Wymiary 0,90 m x 2,05 m
d. Oszklenie : szkło bezpieczne – mleczne 
e. Kolor profili : biały (klasy EI 30)
f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru
g. Klamka w kolorze białym , zamek zwykły z jedną wkładką patentową

6. Drzwi do pomieszczenia 302,303 – łącznie : 2 szt. 
a. Jednoskrzydłowe  
b. Klasa EI 30 drzwi
c. Wymiary 0,90 m x 2,05 m
d. Oszklenie : szkło bezpieczne – mleczne 
e. Kolor profili : biały (klasy EI 30)
f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru
g. Klamka w kolorze białym , 2 zamki  zwykły z  wkładką patentową

7. Drzwi do pomieszczenia 332 – 1 szt. 
a. Jednoskrzydłowe  
b. Klasa EI 30 drzwi
c. Wymiary 0,90 m x 2,05 m
d. Oszklenie : szkło bezpieczne – mleczne 
e. Kolor profili : biały (klasy EI 30)
f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru
g. Klamka w kolorze białym , 2 zamki  zwykły z  wkładką patentową

8. Drzwi do pomieszczenia 338 – 1 szt. 
a. Jednoskrzydłowe  
b. Klasa EI 30 drzwi
c. Wymiary 0,90 m x 2,05 m



d. Oszklenie : szkło bezpieczne – przezierne
e. Kolor profili : biały (klasy EI 30)
f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru
g. Klamka w kolorze białym , 2 zamki  zwykły z  wkładką patentową

9. Drzwi do pomieszczenia 304,305– łącznie 2 szt. 
a. Jednoskrzydłowe  
b. Klasa EI 30 drzwi
c. Wymiary 1,00 m x 2,05 m
d. Oszklenie : szkło bezpieczne – mleczne
e. Kolor profili : biały (klasy EI 30)
f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru
g. Klamka w kolorze białym , 2 zamki  zwykły z  wkładką patentową

10. Drzwi do pomieszczenia 328 -  1 szt. 
a. Jednoskrzydłowe  
b. Klasa EI 30 drzwi
c. Wymiary 1,00 m x 2,05 m
d. Oszklenie : szkło bezpieczne – mleczne
e. Kolor profili : biały (klasy EI 30)
f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru
g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy z jedną wkładką patentową
h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka

11. Drzwi do pomieszczenia 306 – 1 szt. 
a. Jednoskrzydłowe  
b. Klasa EI 30 drzwi
c. Wymiary 1,00 m x 2,05 m
d. Oszklenie : szkło bezpieczne – przezierne
e. Kolor profili : biały (klasy EI 30)
f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru - drzwi winne być cały 

czas w pozycji otwartej a w czasie pożaru automatyczne zamknięcie
g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy z jedną wkładką patentową
h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka

12. Drzwi do pomieszczenia 335 –  1 szt. 
a. Jednoskrzydłowe  
b. Klasa EI 30 drzwi
c. Wymiary 1,00 m x 2,18 m
d. Oszklenie : szkło bezpieczne – przezierne
e. Kolor profili : biały (klasy EI 30)
f. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru
g. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy z jedną wkładką patentową
h. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka

13. Drzwi do pomieszczenia 333 –  1 szt. 
a. Jednoskrzydłowe  
b. Klasa EI 30 drzwi
c. Wymiary 0,80 m x 1,95 m
d. Oszklenie : szkło bezpieczne – mleczne
e. Samozamykacz 1 szt. możliwość ryglowania podczas pożaru



f. Antaba w kolorze białym , zamek rolkowy z jedną wkładką patentową/łazienkową
g. Zastosować w dolnej kwaterze dodatkowe listwy/odbojniki na wysokości 

ewentualnego uderzenia wózka
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