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Słupsk, dn. 10.06.2020

r.

Zainteresowani Wykonawcy
Dotyczy: pytanie doL rozeznania cenowego BP/31/2020 na

senłis i konserwację bram garażowych w

WORD Słupsk i odpowiedż na nie.

Wojewodzki Ośrodek Ruchu Drogowego

w Słupsku informuje, że wpłynęłopytanie

odnośnie

rozeznania cenowego na serwis i konserwację bram.

Pytanie 1. Proszę o podanie przyblizonych wymiarow (wysokośó iszerokośc):
- bram garazowych maĘch
- bramy garazowej małej do garażu nr 9
- bram garazowych duzych
- bram duzych otwieranych automatycznie

Odpowiedź 1.
Przedmiotowe bramy znajdują się w dwoch zespołach budynków

- garażach, na

terenie WORD Słupsk.

Garaże małe to 6 bram garazowych o wymiarach około (szer. x wys.) 240 cm x 195 cm oraz 2 bramy

(skĘnie z prawej strony) garażowe o wielkości 240 cm x 235 cm (jedna z bram z drzwiami przejściowymi w
bramie do biezącej komunikacji, obie bramy z pzeszkleniem).
Bramy garażowe Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdow 2 szt" o wymiarach ok. 420 cm x 380 cm.

Brama garażowa mała nr 9 o wymiarach 255 cm x 255 cm, gdzie będzie zamontowany napęd elektryczny.
Garaże duze to 10 bram garażowych o wielkości 330 cm x 375 cm.

Jedna z bram w garażach duzych z drzwiami przejściowymi w bramie do komunikaĄi oraz z podwójnym
przezroczystym przeszkleniem (garaż nr 14 - warsztat). W drzwiach przejściowychzamek. Drzwi z progiem.
Podane wymiary są wymiarami szerokości i wysokościbram w przyblizeniu, jednak zalecane jest,
aby oferent zobaczył w terenie garaże i pomierzył bramy w celu ustalenia właściwejkalkulacji ceny ofeńy.

Oferenci, którzy nie obmiezą bram, robią to na własne ryzyko.
Serwis i ewentualna naprawa bram dokonany będzie na obiekcie czynnym, w związku

z czym Wykonawca

zobowiązany jest do wydzielenia i oznakowania stref bezpieczeństwa i zachowania nalezytej ostrozności
przy wykonywaniu prac.

Bramy przemysłowe białe, pzetłoczenia poziome, segmentowe, ocieplane. Otwieranie bram do góry.

Niniejsze pismo stanowi integralną częśó opisu pzedmiotu rozeznania cenowego. W dniu
10,07.2020 r. przesłano wszystkim zainteresowanym oferentom mailem, jak również zamieszczono na
stronie internetowej zamawiającego: www.word.słupsk. pl

W przypadku pytań lub wątpliwościproszę o kontakt: pzetargi@word,slupsk.pl lub /59/ 8482130,

Z powazaniem
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