Ogłoszenie na wykonanie remontu wieŜy kratowej ośrodka radiolokacyjnego na
lotnisku Wrocław - Strachowice 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. Dane ogólne.
Obiekt radiolokacyjny zlokalizowany na terenie lotniska Wrocław-Strachowice.
WieŜa kratowa radarowa o wysokości 23.40m.Jest to stalowa kratownica
przestrzenna skręcana na śruby ze słupami rozmieszczonymi w planie 7.0x7.0m
opartymi na czterech stopach fundamentowych Ŝelbetowych o wym. 3.20x3.20m.
WieŜa wyposaŜona w dwa pomosty, które wyłoŜone są typowymi kratami
pomostowymi typu Mostostal i zabezpieczone barierkami ochronnymi stalowymi
wys. 1.10m.
W środku trzonu drabinki kablowe i schody stalowe aŜurowe zabezpieczone
balustradami.
2. Prace konserwacyjne.
2.1. Maszt kratowy – orientacyjna powierzchnia 235,0 m2
- powierzchnie stalowe korodujące oczyścić z rdzy do II-go stopnia czystości,
powierzchnie z łuszczącą się farbą – do III-go stopnia czystości
- oczyszczone powierzchnie zabezpieczyć antykorozyjnie
- całość odtłuścić i malować farbą podkładową i nawierzchniową w kolorach
identycznych jak istniejące
2.2. Fundamenty słupów i schodów – orientacyjna powierzchnia 17 m2
- naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko, zabezpieczenie
odpowiednimi środkami do betonu, izolacje.
2.3. Schody i pomosty aŜurowe – orientacyjna powierzchnia 352,0 m2
- oczyszczenie z warstw nalotu krat stalowych.
3. Dodatkowe informacje.
Oferent winien posiadać niezbędne uprawnienia do prowadzenia robót na
wysokości.
Wskazane jest przed złoŜeniem oferty zapoznanie się z obiektem OR Wrocław. W
celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej naleŜy skontaktować się z DyŜurnym
Technikiem pod numerem: 691693001, 225744848, 713581374
4. Oferta powinna zawierać:
- 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 11.07.2011r. 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 22 754 61 40.

