
Wszyscy Wykonawcy 

 

Dotyczy:  Dostawa i montaż automatycznych, dwuskrzydłowych drzwi przesuwowych – szt. 2. 
  Nr sprawy INS/NO-39/2010. 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Instytut Nawozów 
Sztucznych – Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę 
dnia 2 sierpnia 2010 r. 
 
 
Treść pytania:  
W ogłoszonym przetargu i rozmowach telefonicznych z pracownikami Instytutu nie można 
jednoznacznie określić jaka jest Państwa koncepcja co do zabudowy otworu. Brak rysunku co 
do wyglądu i podziałów drzwi.  
Drzwi nie mają gdzie się przesunąć poza światło otworu. Przesuwanie obu skrzydeł na siebie 
nawzajem też jest utrudnione przez pochwyt, który musi być w skrzydle ręcznym. Pochwyt ten 
może być umieszczony w skrajnej części skrzydła ręcznego lub można w środku otworu 
wstawić  skrzydło stałe, na które będą przesuwać się skrzydła ruchome z lewej i prawej strony. 
Prosimy o określenie jakie rozwiązanie Państwo proponują i przesłanie szkicu tego 
rozwiązania. 
 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące zabudowy pełno szklanej wyjaśniamy, że  
akceptowane przez nas rozwiązanie to dwa skrzydła drzwi pełnoszklanych bez profili 
aluminiowych oraz prowadnic nachodzące na siebie: 
 
I. Pierwsze otwierane ręcznie w prawą stronę z pochwytem w szkle (jest to przejście na 

strych sporadycznie używane) 
II. Drugie otwierane automatycznie w lewą stronę. 
 

a) Po otwarciu drzwi wymagany jest prześwit ok. 135 cm. 
b) W podłodze w przejściu nie powinny znajdować się prowadnice.  
c) W pozycji zamkniętej skrzydła nachodzą na siebie ok. 10 cm. 
d) Nad sufitem podwieszanym znajduje się przestrzeń ok. 33cm w której należy 

zamocować wszelkie mechanizmy, prowadnice  itp. 
e) Poniżej sufitu podwieszanego powinna znajdować się tylko tafla szkła. 
f) Pochwy powinie być zastosowany taki aby uniemożliwiał powstanie kolizji i uszkodzenia 

drzwi podczas otwierania. 
g) Skrzydło drzwi zamykanych ręcznie powinno posiadać zamek przpodłogowy 
 
Rysunek poglądowy: 



 

UWAGA: 

INFORMUJEMY ŻE PODANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI ORIENTACYJNYMI ZE 
WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ ZABUDOWY NALEŻY WYKONAĆ OSTATECZNY OBMIAR NA 
BUDOWIE  CO LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA . 

Odpowiedzi Zamawiającego wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa i montaż automatycznych, dwuskrzydłowych 
drzwi przesuwowych – szt. 2, Nr sprawy INS/NO-39/2010 i stanowią integralną część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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