
Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu NDB „KRW” przy ul. Jordanowskiej w Krakowie  
nie przekraczającego równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.   
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r.nr 223, poz 1655 z późn. Zm.) ustawy nie stosuje się 
 
1. Dane ogólne. 

Obiekt  NDB „KRW” znajduje się przy ul. Jordanowskiej  w Krakowie. 
Remont dotyczy ogrodzenia. 
 

2. Założenia dot. wykonania:   
Zakres robót dla w/w zadania:       
          

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
dot. robót remontowych ogrodzenia NDB „KRW” w Krakowie, ul. Jordanowska 
 
Ogrodzenie z przęseł metalowych (pręty)  3m x 1,5 z bramą dwuskrzydłową i furtką na    
fundamencie bet. (0,10-0,15 cm nad poziomem terenu o łącznej wysokości 1,7 cm.  
i 260 mb. długości. 
Zakres robót: 
1)  Usunięcie krzewów, trawy wzdłuż części ogrodzenia w pasie                                                                                       
     szerokości  do 1,0 m od strony zewnętrznej o długości                                   156,0 mb.                              
2)  Usunięcie ziemi wzdłuż ogrodzenia w celu odsłonięcia istniejącego                                                                             
     cokołu betonowego ogrodzenia w pasie szer. 0,3 m po obu stronach                                                                           
     ogrodzenia (0,3x2x260m) x śr. głębokość 0,15m                                            156,0 m2  
3)  Przewiezienie ziemi i rozplantowanie na terenie NDB                                                                                                   
     (wewnątrz ogrodzenia) 0,3x2x260x0,15                                                            23,4 m3                                                
4)  Oczyszczenie metalowych elementów ogrodzenia (słupów,                                                                                         
     segmentów ogrodzenia  i płaskownika, bramy i furtki) 260mx1,5 m               390,0 m2  
5)  Zabezpieczenie metalowych elementów ogrodzenia uszkodzonych                              
     przez korozję farbą podkładową chlorokauczukową (ok. 50%) t.j.                  195,0 m2 
6)  Pomalowanie 2-krotne farbą chlorokauczukową nawierzchniową                                                                                 
     segmentów i  słupków  ogrodzenia 260 mbx1,5m                                           390,0 m2  
 
3. Dodatkowe informacje. 

W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z  p. T. Furgałem,                                                 
tel. 603 958 039,  e-mail: t.furgał@pansa.pl 

Minimalna gwarancja na wykonanie robót 36 miesiące. 

4.   Oferta powinna zawierać: 
-  koszt netto oraz brutto całości  prac,  
-  termin wykonania, 
-  okres  gwarancji, 
-  termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty, 
-  aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności, 
-  kopię Regonu, 
-  zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 
-  referencje 
-  polisę OC. 
 

Oferty prosimy składać do dnia 15.02.2012 r. pocztą elektroniczną  j.gontarz@pansa.pl  
oraz potwierdzić pocztą na nasz adres: 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  z dopiskiem AZRE, 02-147  Warszawa, ul. Wieżowa 8,  
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 609 130 003 (J. Gontarz) 

 


