
Zmiany Opisu Przedmiotu Zamówienia : 

„Dostawa i montaż bram wjazdowych i furtek wraz z elementami ogrodzenia 

nieruchomości przy ul. Mińskiej 65 w Warszawie” 

Dopisuje się do p.3 (opis przedmiotu zamówienia) następujące punkty: 

• dla bram nr B1, B2 (uchylne) zamontować siłowniki elektryczne  

• dla bramy B3 (przesuwna prawa) zamontować napęd elektryczny, 

• Bramy B1, B2, B3 wyposażyć w: 

 - sterowania otwieraniem i zamykaniem bram – sterowniki GSM + nadajniki radiowe czterokanałowe (4 

szt. dla wszystkich bram).  Sterowniki GSM muszą umożliwiać Zmawiającemu w każdej chwili nadanie 

lub cofnięcie uprawnień dla danego użytkownika.  

 W p. 3 zmienia się treść: 

„• montaż nowych bram wjazdowych, furtek i elementów ogrodzenia ( zgodnie z załącznikiem 

graficznym): 

(…) 

- furtka nr 2 (F2) : szer. 100 cm, wys. 160 cm, 

Na następującą: 

„• montaż nowych bram wjazdowych, furtek i elementów ogrodzenia ( zgodnie z załącznikiem 

graficznym): 

(…) 

- furtka nr 2 (F2) : szer. 100 cm, wys. 160 cm, (furtka F2 zmienia swą lokalizację ,- nowa lokalizacja od 

strony budynku wartowni), 

(...) 

Podane wymiary są orientacyjne, wykonawca , przed rozpoczęciem prefabrykacji elementów jest 

odpowiedzialny za dokładne ich zwymiarowanie.” 

Zmienia się punkt: 

„• Materiały i wykonanie bram i furtek: 

(…) 

- cynkowanie i dwukrotne malowanie farbami do stosowania na powierzchniach 

ocynkowanych( kolor do uzgodnienia), 

(…) 

- bramy przystosowane do montażu siłowników ( montaż, podłączenie i sterowanie 

siłowników poza zakresem)” 

Punkt ten otrzymuje brzmienie: 

„• Materiały i wykonanie bram i furtek: 



(…) 

- cynkowanie i malowanie proszkowe farbami do stosowania na powierzchniach 

ocynkowanych( kolor zielony, odcień do uzgodnienia), 

(…) 

- sposób operowania(siłowniki+ piloty+ GSM) został opisany w p. 3.” 

Dopisuje się p. 2.1. o treści: 

„ a) Na wykonany przedmiot umowy wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji, 

  b) w przypadku pojawienia się awarii wykonawca zapewni nie dłuższą niż 24 godziny reakcję/naprawę” 

Zmienia się termin składania ofert na dzień 7 grudnia 2021r. godz. 14.00 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianom.  


