
2. Zakres prac. 
a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi 
b) wykonanie ławy fundamentowej pod bramę 
c) dostawa i montaż bramy  wraz z automatyką  oraz połączenie ogrodzenia z bramą – 

brama samonośna o dł. ok. 6,00 m, konstrukcja bramy  kształtowniki stalowe, w systemie 
konstrukcji zamkniętej (wypełnienie również kształtownikiem zamkniętym), profil 
samojezdny z kształtownika pół zamkniętego, brama wyposażona w odkosy typu „I” 
umożliwiające zamontowanie trzech drutu kolczastego, kolor bramy do uzgodnienia, 

d) automatyka do bramy przystosowana do pracy intensywnej wraz z okablowaniem 
e) wykonanie wjazdu na teren OR z kostki betonowej na odcinku droga dojazdowa – plac 

manewrowy,  
f) dodatkowe wyposażenie: video domofon kolorowy, monitor kolorowy wraz z 

okablowaniem, piloty do bramy, linia fotokomórek zwiększająca bezpieczeństwo, 
wyłączniki krańcowe do sygnalizacji położenia bramy, zintegrowane z systemem BMS – 1 
wejście do sterowania bramą (na otwarcie) styk bezpotencjałowy, 1 wejście informacja o 
zamknięciu bramy styk bezpotencjałowy NC (zamknięty przy zamkniętej bramie)  oraz 1 
wyjście informacja o zamknięciu bramy styk bezpotencjałowy NC (zamknięty przy 
zamkniętej bramie) 

 

Ogłoszenie na wykonanie bramy wjazdowej na teren ośrodka radiolokacyjnego na lotnisku 
Gdańsk-Rębiechowo ul. Słowackiego 196 o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 
euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r  Prawo Zamówień Publicznych  (t.j. Dz.U.z 
2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się. 

 

1. Przedmiot zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bramy wjazdowej na teren Ośrodka Radiolokacyjnego 
wraz z automatyką, kontrolą dostępu oraz infrastrukturą. 

 
3. Dodatkowe informacje. 
Wskazane jest przed złożeniem oferty zapoznanie się z obiektem OR Gdańsk. W celu uzgodnienia 
terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z Dyżurnym Technikiem pod numerem: 583407415 

     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 
 

Oferty prosimy składać do dnia 24.01.2012 r. na nasz adres 
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  z dopiskiem AZRE, 02-147  Warszawa, ul. Wieżowa 8, nr. faxu  
(022) 574-61-19  lub pocztą elektroniczną  w.stepien@pansa.pl  
Dodatkowe informacje 22 574 61 40. 


