
 

 

Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż furtki z systemem kontroli dostępu na terenie 

nieruchomości OPI PIB, w tym: 

 dostawa i montaż furtki, wykonanej w systemie panelowym o szerokości 110 cm, wysokości 190 

cm i średnicy drutu 8/6/8 z profilu ocynkowanego, malowana proszkowo na kolor szary, 

wyposażona w elementy służące do samozamykania. Elementy te muszą być odporne na zmienne 

warunki atmosferyczne; 

 demontaż i złomowanie istniejącej furtki; 

 przygotowanie podłoża pod fundamenty oraz zainstalowanie nowych słupków; 

 wypełnienie powstałych szczelin między istniejącym ogrodzeniem, a słupkami montowanej 

furtką, materiałem dopasowanym do wyglądu furtki; 

 dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu do furtki będącej przedmiotem zamówienia  

wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami systemu tj. kontroler, przewody, zasilacz, wtyczki, 

zabezpieczenia elektryczne i przepięciowe, zawory, elektromagnesy i zamki. System kontroli 

dostępu będzie realizowany w ramach już istniejącego w OPI PIB systemu marki Roger (oddzielne 

kontrolery na wspólnej szynie komunikacyjnej); 

 doprowadzenie ok. 70 m instalacji zasilającej i sygnałowej (skrętka UTP drut 4x2x0,5 NEKU, 

przewód zasilający YKY 3x1,5 ziemny) między budynkiem 186, a furtką należy poprowadzić w 

gruncie, odpowiednio zabezpieczone i oznakowane oraz na głębokości zgodnej z przepisami; 

okablowanie musi znajdować się w słupku przy furtce i być dostępne dla Zamawiającego; 

okablowanie w budynku musi być przeprowadzone w listwie (korytku kablowym) 

 uszczelnienie przejścia przewodów przez ścianę fundamentową budynku 186 wg wybranego 

systemu; 

 uprzątnięcie terenu po zakończeniu wykonywanych prac. 

 

 

 

 

Przykładowy wygląd furtki 

     



 

 

2. Termin realizacji: 6 tygodni od złożenia zamówienia 

 

3. Wizja lokalna: 

Przed złożeniem oferty, zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca montażu przedmiotu zamówienia, 

po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 

4. Informacje dodatkowe: 

 Gwarancja: 24 miesiące; 

 Gwarancja obejmuje materiały i elementy z jakich została wykonana  furtka, słupki, elementy 

łączące z ogrodzeniem, system kontroli dostępu oraz prace montażowe i instalacyjne.  

 Naprawy gwarancyjne realizowane będą w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia wady i/lub usterki 

na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail i/lub telefon; 

 Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru, bez 

uwag i zastrzeżeń. 

 Dostarczone i zainstalowane przedmioty (m.in. materiały i elementy z jakich została wykonana 

furtka, słupki, elementy łączące z ogrodzeniem, systemem kontroli dostępu) muszą być 

fabrycznie nowe, pełnowartościowe, czyste, wykonane z trwałego tworzywa, funkcjonalne w 

użytkowaniu, spełniające warunki bezpieczeństwa, zgodne z Polskimi Normami, posiadające 

wymagane atesty i aprobaty techniczne, certyfikaty, wolne od wad technicznych i prawnych, 

dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie przedmioty wykonane w 100% z 

elementów nowych, pełnowartościowe bez śladów użytkowania i uszkodzenia, niewchodzące 

wcześniej (pierwotnie) w części ani w całości w skład innych przedmiotów. 

5. Wykonywane prace montażowe i instalacyjne będą realizowane na terenie OPI PIB od strony  

ul. S. Batorego w Warszawie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego dokonania właściwych pomiarów przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotowych prac, na własne ryzyko i własny koszt. Podane przez 

Zamawiającego wymiary służą wyłącznie do kalkulacji ceny ofertowej. 

7. Wykonawca ma obowiązek do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej trasy przewodów po terenie, a 

także wykonania pomiarów wykonanych instalacji. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania odpowiednich kwalifikacji, umiejętności, wiedzy oraz 

doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Wszystkie materiały, sprzęt i środki niezbędne do realizacji zamówienia, Wykonawca dostarcza we 

własnym zakresie i na własny koszt. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, Wykonawca 

powinien wkalkulować w cenę przedstawianej przez siebie oferty. W cenie oferty należy uwzględnić 

m.in. zakup materiałów, koszt transportu, koszt robocizny, narzędzia, demontaż, montaż, wywóz i 

utylizację demontowanej furtki. 

10. Po wykonaniu przedmiotowych prac, Wykonawca zobowiązuje się  do usunięcia wszystkich odpadów 

montażowych oraz pozostawienia terenu w nienaruszonym stanie. 



 

 

11. Wykonawca po zakończonych  robotach opracuje dokumentację powykonawczą (inwentaryzacja 

geodezyjna, pomiary elektryczne, karty techniczne, atesty). 

12. Odbiór techniczny przedmiotowych prac zostanie potwierdzony po uprzednim podpisaniu protokołu 

odbioru bez uwag i zastrzeżeń, przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

 


