
Ogłoszenie na wykonanie remontu budynku Stacji Radiolokacyjnej ASR-9 w Warszawie  
w rejonie ul. Janka Muzykanta oraz Stacji Radiolokacyjnej ASR-10 w Warszawie przy  
ul. Na Skraju, 
o wartości nie przekraczającej  równowartość 14 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy  z 
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z 
póŜn. zm., ustawy nie stosuje się. 

I. Opis obiektu: 
Budynek ASR-9 
Kubatura budynku wynosi 2433 m3, a jego powierzchnia zabudowy 480m2. Budynek jest 
parterowy o konstrukcji szkieletowej stalowej, wypełnionej gazobetonem i oblicowany blachą 
stalową trapezową. 
Budynek ASR-10 
Obiekt jednokondygnacyjny o konstrukcji murowanej, powierzchnia zabudowy 220,3 m2, 
kubatura 934,1 m3. 
 
II. Remont polega na: 
1 Przecieranie tynków ścian i sufitów, z jednoczesnym usunięciem pęknięć na ścianach i 
sufitach: 
ASR9  
przedsionek  
korytarz  
pomieszczenie  socjalne  
ASR10 
korytarz                                                           
RAZEM                                                                                                                        m2 192,69 
2 Dwukrotne malowanie sufitów farba emulsyjną  j.w.                              m2   60,20 
3 Dwukrotne malowanie tynków ścian farba emulsyjną, w kolorze uzgodnionym z 
uŜytkownikiem j.w.                                                                                                   m2 132,49 
4 DemontaŜ wykładziny dywanowej w pom. socjalnym ASR 9                  m2   13,00 
5 UłoŜenie nowej wykładziny dywanowej, antystatycznej, niepalnej (uzgodnionej przed 
montaŜem z uŜytkownikiem), z reperacją podłoŜa i oblistwowaniem  ASR - 9           m2   13,00 
6        Rozbiórka okładziny z płytek ceramicznych (30x30), schodów wejściowych do ASR10 ze 
skuciem i wyrównaniem podłoŜa, wykonaniem izolacji, wykonaniem spustu wody z wycieraczki  
oraz  wykonaniem nowej okładziny z płytek ceramicznych antypoślizgowych, mrozoodpornych 
wraz z cokołem, ( w kolorze i wymiarach  jak dotychczasowe) 
Podest, podjazd, stopnie, podstopnie  
Razem                                                                                                                        m2     21,00 
Cokół                                                                                                                           m     6,00 
7. DemontaŜ płytek ceramicznych (60x60) z dekoracyjnych słupów obok wieŜy radaru ASR 
10, przygotowanie podłoŜa oraz ponowne ułoŜenie  płytek  ( kolor i wymiary jak istniejące) 
                                                                                                                          m2    9,72 
8. DemontaŜ płytek ceramicznych, oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa, ułoŜenie nowej  
wykładziny ceramicznej –płytek  na podeście wejściowym wieŜy radaru ASR 10      m2    14,40                      
9. Wymiana uszkodzonej siatki osłaniającej otwór technologiczny  wieŜy ASR10 szt.1 
10. Wywóz i utylizacja gruzu i innego materiału z rozbiórki oraz sprzątanie po robotach. 
  

 
Do wykonania robót naleŜy zastosować wyroby budowlane, które będą spełniały postanowienia 
art. 10 ustawy Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity 
Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118) i będą posiadały odpowiednie atesty i certyfikaty. 
 
Wymagany termin realizacji robót zewnętrznych uzaleŜniony od warunków atmosferycznych. 
 
 



Oferta powinna zawierać: 
1. nazwę wykonawcy, 
2. koszt wykonania prac (netto i brutto), 
3. termin wykonania prac, 
4. warunki gwarancji, 
5. termin waŜności oferty nie krótszy niŜ 3 miesiące od daty złoŜenia oferty. 

 
 
Do oferty naleŜy załączyć kopie niŜej wymienionych dokumentów: 
- aktualny wyciąg określający status  firmy, 
- kopie Regon, 
- zaświadczenie o nadaniu NIP. 
 
Jednocześnie informujemy, Ŝe stosujemy kaucje w wys. 5% wartości zamówienia brutto, jako 
kaucję gwarancyjną naleŜytego wykonania robót. 
 
Oferty prosimy  przesłać  do dnia 01.12.2011r.,  na nasz adres:  

Polska Agencja śeglugi Powietrznej,  
02-147 Warszawa, ul. WieŜowa 8, lub fax. (022) 574-61-19, lub pocztą elektroniczną: 
j.bogusz@pansa.pl  
 
O wyborze  najkorzystniejszej  oferty   decydować będzie ustalone kryterium jakim jest: cena 
oferty – 95%, warunki gwarancji 5%. 
W celu przeprowadzenia wizji lokalnej, proszę kontaktować się z panem Zenonem Bieńkowskim 
tel. (22) 574-54-55. W sprawach formalnych zlecenia proszę o kontakt z panią Jadwigą Bogusz, 
tel. (22) 574-61-25. 

Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub uniewaŜnienie 
postępowania bez podania przyczyn. 

 

 


