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Białystok 14.06.2017 

 
 
 
 

Tablica ogłoszeń 
 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” w Białymstoku organizuje przetarg ograniczony niejawny 

na wykonanie i montaż: 

 2 bram wjazdowych segmentowych do garażu wielopoziomowego wraz z demontażem 

istniejących 

 2 drzwi wejściowych zewnętrznych na klatki schodowe wraz z demontażem istniejących 

W budynku garażowym wielostanowiskowym położonym w Białymstoku przy ul. Swobodnej 25A 

 

Specyfikacja warunków zamówienia. 

1. Wymiana i montaż 2 bram wjazdowych segmentowych do garażu wielopoziomowego wraz z 

demontażem istniejących i przekazaniem zdemontowanych do Spółdzielni. Garaż liczy 192 boksy 

garażowe. Częstotliwość otwierania bramy ok 300 razy na dobę. Bramy muszą zapewnić długi 

bezawaryjny czas pracy. 

- bramy przemysłowe stalowe lub aluminiowe segmentowe w kolorze szarym,  

- grubość panela ok 40 mm, panel wzmocniony profilem, podwójne zawiasy  

- panel z uszczelką oraz listwą  

- dwa panele wypełniony przeszkleniem 

- sprężyny na min. 50 000 cykli 

- prowadnice ocynkowane o gr. 2 mm z uszczelkami 

- zawiasy oraz mocowanie i okucia ocynkowane 

- rolki na łożyskach kulowych 

- awaryjne otwieranie bramy za pomocą łańcucha/linki 

- sterowanie radiowe z możliwością wgrania min. 500 pilotów, piloty dwukanałowe 

- automatyczne zamykanie bramy po określonym czasie 

- przycisk otwarcia bramy zamontowany wewnątrz garażu 

- połączenie centralki bramy do centrali p.poż Polon-Alfa. 

- listwa optyczna (zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem) 

- sygnalizacja w ilości 4 szt. (sygnalizator montowany od wewnątrz i od zewnątrz) 

- fotokomórka (nadajnik i odbłyśnik) 

- zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyny 

- zabezpieczenie przed pęknięciem linki 

Orientacyjne wymiary bramy 250x237 cm. Uwaga: przed wykonaniem bram należy dokonać 

pomiarów otworów. 

 

2. Wymiana i montaż 2 drzwi wejściowych zewnętrznych na klatki schodowe wraz z demontażem 

istniejących 

- drzwi stalowe ocynkowane w kolorze szarym z wypełnieniem z wełny mineralnej.  

- drzwi jednoskrzydłowe, 2 zawiasy (otwór ok 96x200 cm)  

Uwaga: przed wykonaniem drzwi należy dokonać pomiarów otworów drzwiowych 

- samozamykacz typu GEZE np TS2000. 

- zamontowany zamek z wkładką , gałka po stronie zewnętrznej a klamka po stronie wewnętrznej. 

Drzwi powinny mieć zamontowany elektrzaczep ( być przystosowane do podłączenia domofonu). 

Oboje drzwi powinny się otwierać jednym kluczem. 
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Zakres prac obejmuje: 

- demontaż istniejących bram stalowych i drzwi 

- wstawienie nowych bram i drzwi w otwory po demontażu istniejących 

- wypoziomowanie, zakotwienie i opiankowanie 

- podłączenie zasilania, połączenia centralki bramy do centrali p.poż, regulacja  

- obrobienie glefów i pomalowanie w istniejących kolorach. 

- posprzątanie miejsca prowadzenia prac i złożenie zdemontowanych bram w miejscu wskazanym 

przez zamawiającego 

Bramy i drzwi będą wymienione w budynku garażowym wielostanowiskowym położonym w 

Białymstoku przy ul. Swobodnej 25A 

Minimalny okres gwarancji – 2 lata 

Rozpoczęcie robót lipiec 2017 r. 

Rozliczenie robót odbędzie się poprzez fakturę końcową po zakończeniu i odbiorze robót. 

 

Oferta powinna zawierać: 

1. Nazwę firmy i jej siedzibę.   

2. Dokumenty uwiarygadniające sytuację ekonomiczną oferenta tj. informację z Urzędu 

Skarbowego o wnoszeniu podatku, informacji z ZUS, deklarację podatkową w przypadku zakładów 

rzemieślniczych. 

3. Informację o ostatnio wykonanych podobnych pracach. 

4. Opinie zleceniodawców o zrealizowanych pracach i oświadczenie, że nie ogłoszono upadłości 

firmy, nie wszczęto wobec firmy postępowania likwidacyjnego oraz oświadczenie, że firma opłaca 

podatki. 

5. Okres gwarancji i rękojmi. 

6. Podanie ceny brutto za: 

- Cena brutto za wymianę 2 bram wjazdowych. 

- Cena brutto za wymianę 2 drzwi wejściowych 

- Cena brutto rocznego serwisu 

- Cena brutto zakupu 1 szt. pilota dwukanałowego (przy zamówieniu ok 200 szt.) 

7. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z miejscem prowadzenia prac remontowych, sprawdził 

wymiary bram oraz drzwi i nie wnosi zastrzeżeń. 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 800,00 zł na konto 

PKO BP S.A. I O/Białystok 29 1020 1332 0000 1802 0036 0800 Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Bacieczki” w Białymstoku do dnia 03.07.2017 r. do godziny 14.00. Wadium zostanie zwrócone w 

ciągu 3-ch dni roboczych po rozstrzygnięciu przetargu, jeśli oferta nie zostanie przyjęta lub 

zostanie zatrzymana i przepada jeżeli oferent wygrał przetarg i w przeciągu 2-ch tygodni od daty 

rozstrzygnięcia przetargu odstąpił od zawarcia umowy. 

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu w sprawach technicznych z oferentami jest mgr inż. 

Andrzej Tobolczyk tel. 856748905. 

Informacji w sprawie centrali alarmowej p.poż udziela inż. Zbigniew Parasiak tel. 856748904 

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Bacieczki” w Białymstoku ul. Swobodna 25 do dnia 03.07.2017 r. do godziny 14.00 z dopiskiem 

‘Bramy garażowe’ i nazwą oferenta.  

Oferty dostarczone jako otwarte nie będą rozpatrywane.  

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu sześciu dni roboczych. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bacieczki” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez 

podania przyczyny.  

O rozstrzygnięciu przetargu oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 


