
Ogłoszenie na wykonanie remontu systemu antenowego obiektu  NDB „Dalsza” w Siewierzu o 
warto ści nie przekraczaj ącej równowarto ści 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  
29.01.2004r  Prawo Zamówie ń Publicznych  (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) 
ustawy nie stosuje si ę. 

1. Dane ogólne. 
Obiekt radionawigacyjny zlokalizowany w lesie na ogrodzonej działce, oddalony od czoła pasa 
startowego 3800m. 
System antenowy dwumasztowy. Maszty stalowe rurowe o wys. ok.22.0m w rozstawie     ok. 60.0 
m.Między nimi rozpościera się antena NDB. W środku rozpiętości znajduje się słupek 
podantenowy o wys. 3.0m i zejście antenowe do kontenera. Trzony masztów z rur stalowych 
mocowane przegubowo do fundamentów Ŝelbetowych. 
Trzy odciągi z lin stalowych o przekroju 8 i 10mm kotwione do zagłębionych w terenie 
fundamentów Ŝelbetowych i mocowane do trzonu na trzech poziomach. 
Na górze masztów konstrukcje wsporcze świateł przeszkodowych. 
 
2. Prace remontowe. 

      -  konserwacja lin odciągów, elementów kotwiących i prętów stabilizujących. 
      -  regulacja naciągów odciągów i pomiary geodezyjne.            

-  konserwacja uziemienia, odgromówki i pomiary. 
 
3. Remont – wymiana  anteny NDB,  zej ścia antenowego, lin naci ągowych anteny, 

poprzeczek antenowych. 
-  antena – antena trzyelementowa o dł. ok. 60.0m, drut Cu o średnicy 4.0mm, 
-  zejście antenowe – linka Cu o średnicy 4.0mm, dł. ok.20.0m, 
-  liny naciągowe anteny  - linka stalowa 6.3mm o dł. ok. 20.0m.na stronę 
-  poprzeczki antenowe – trzy sztuki, rurki stalowe o średnicy  ¾” i dł. ok. 2.0 m. 
4.  Dokumentacja powykonawcza. 
 
5. Dodatkowe informacje . 

Oferent winien posiadać niezbędne uprawnienia  do prowadzenia robót na wysokości. 
Wskazane jest przed złoŜeniem oferty zapoznanie się z obiektem NDB „Dalsza” w Sieweirzu. W 
celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej naleŜy skontaktować się z DyŜurnym Technikiem pod 
numerem:  691693002, 225747888. 
 

      6.  Oferta powinna zawiera ć: 
-  koszt netto oraz brutto całości  prac,  
-  termin wykonania , 
-  okres  gwarancji, 
-  termin waŜności oferty nie krótszy niŜ jeden miesiąc od daty złoŜenia oferty, 
-  aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności, 
-  kopię Regonu, 
-  zaświadczenie o nadaniu numeru NIP 
 

Oferty prosimy składać do dnia 15.09.2011r. na nasz adres 
Polska Agencja śeglugi Powietrznej  z dopiskiem AZRE, 02-147  Warszawa, ul. WieŜowa 8, nr. faxu  
(022) 574-61-19  lub pocztą elektroniczną  w.stepien@pansa.pl  
Dodatkowe informacje 22 574 52 34. 
 


