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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dostawa i montaż drzwi przeciwpożarowych EI 30 S nr A-PPOZ.2019. 67 ma na celu:  

a) Zamknięcie  pożarowo pionowe drogi ewakuacyjne (klatki schodowe K 1i K 2) na 

kondygnacjach  suteryny, parteru, I piętra oraz II piętra w części A – Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Roosevelta 2 . 

b) Montaż drzwi przeciwpożarowych EI 30 S wraz z właściwymi samozamykaczami, 

zapewniający odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiający szybkie i bezpieczne 

opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, 

c) Zabezpieczeniu przed zadymieniem  dróg ewakuacyjnych. 

Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) Demontaż istniejących drzwi aluminiowych z wywiezieniem na wskazane przez 

zamawiającego, miejsce składowania na terenie SP ZOZ 

b) Przygotowanie otworu do zamontowania drzwi ppoż. 

c) Montaż drzwi ppoż. zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi przegród oddzielenia 

pożarowego pod względem sposobu montażu, materiałów użytych do montażu itp. 

d) Roboty wykończeniowe po zamontowaniu drzwi w otworze (szpachlowanie, malowanie) 

e) Przekazanie Zamawiającemu miejsca prowadzenia robót montażowych w stanie 

niepogorszonym od przyjętego 

f) Przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji technicznej (atesty, certyfikaty) oraz kart 

gwarancyjnych  

 

 

 

 

 



Wykaz drzwi będących przedmiotem postępowania: 

Szczegółowy wykaz: 

1.  K1- PARTER LARYNGOLOGIA – klatka schodowa – 1 szt. 

2. K2- II p. CHIRURGIA – Klatka schodowa – 2 szt. 

 
Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30S 

Szerokość światła przejścia; 1130 mm  

 

2. K1- PARTER LARYNGOLOGIA Oddział - 1 szt. 

 

 
Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30S 

Profil MB 78 EI 

Widok zewnętrzny, drzwi prawe otwierane na zewnątrz, bez progowe, jeden zamek, klamka/gałka ze 
stal nierdzewnej 

Samozamykacz typu GEZE TS 4000 lub inny o takich samych parametrach, wypełnione szybą EI 30S 

Szerokość światła przejścia ; 1120 mm 



 

 

3. K1- PIWNICA – 1 szt. 

 
Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30S 

Widok zewnętrzny, drzwi prawe otwierane na zewnątrz, bez progowe, jeden zamek, klamka/gałka ze 
stal nierdzewnej 

Samozamykacz typu GEZE TS 4000 lub inny o takich samych parametrach, wypełnione szybą EI 30S 

Szerokość światła przejścia ; 1200 mm  

 

4. K1- II p. UROLOGIA Oddział – 1 szt. 

 
Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30S 

Widok zewnętrzny, drzwi prawe otwierane na zewnątrz, bez progowe, jeden zamek, klamka/gałka ze 
stal nierdzewnej 

Samozamykacz typu GEZE TS 4000 lub inny o takich samych parametrach, wypełnione szybą EI 30S 

Szerokość światła przejścia 1060 mm 

 

 

 



 

 

5. K1- II p. UROLOGIA Klatka schodowa – 1 szt. 

 
Drzwi aluminiowe przeciwpożarowe o odporności ogniowej EI 30S 

Widok zewnętrzny, drzwi prawe otwierane na zewnątrz, bez progowe, jeden zamek, klamka/gałka ze 
stal nierdzewnej 

Samozamykacz typu GEZE TS 4000 lub inny o takich samych parametrach, wypełnione szybą EI 30S 

Szerokość światła przejścia 1180 mm 

 

Łączna ilość drzwi: 7 szt. 

 

 

  


