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DO WYKONAWCÓW  
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA   

na dostawę i montaż bramy segmentowej przemysłowej 
 

I. Tryb postępowania:  
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień 

publicznych- tekst jednolity ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ) oraz art. 70
1 

– 70
5 

Kodeksu Cywilnego - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. 

 

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA 
 

1. Zmiana dotyczy pkt. IV zaproszenia: Przedmiot zamówienia 
JEST: 

IV. Przedmiot zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż bramy segmentowej  przemysłowej z 

konstrukcją stalową pod bramę w wiacie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Werbkowice, 

przy uwzględnieniu następującej specyfikacji: 

 

1.1. brama segmentowa przemysłowa 

- szer. 6,5m x wys. 4,40m, 

- kolor biały od zewnątrz i od wewnątrz,  

- okna w panelu bramy min 4 szt, 

- uszczelka na całym obwodzie bramy, 

- napęd automatyczny (nasadowy do 400 kg) i łańcuchowy (awaryjny) oraz 2x napęd 

nasadowy do 200 kg bez pilota (230V), 

- napęd z wyłącznikami krańcowymi, kaseta sterującą góra-stop-dół, czujnik krawędziowej 

listwy bezpieczeństwa, 

- sterowanie pilotem,  

- system sprężyn skrętnych, 

- prowadnice i elementy łączące z blachy stalowej ocynkowanej ogniwo, 

- brama powinna posiadać wszystkie wymagane atesty i zabezpieczenia na wypadek awarii 

(wyłącznik krańcowy, awaryjne otwieranie ręczne itp.). 

 

W przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

ZMIENIONO NA: 
IV. Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż bramy segmentowej  przemysłowej z 

konstrukcją stalową pod bramę w wiacie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Werbkowice, 

przy uwzględnieniu następującej specyfikacji: 

 

1.1. brama segmentowa przemysłowa 

- szer. 6,5m x wys. 4,40m, 

- kolor biały od zewnątrz i od wewnątrz,  

- okna w panelu bramy min 4 szt, 

- uszczelka na całym obwodzie bramy, 

- napęd automatyczny (nasadowy do 400 kg) i łańcuchowy (awaryjny)  



- napęd z wyłącznikami krańcowymi, kaseta sterującą góra-stop-dół, czujnik krawędziowej 

listwy bezpieczeństwa, 

- sterowanie pilotem,  

- system sprężyn skrętnych, 

- prowadnice i elementy łączące z blachy stalowej ocynkowanej ogniwo, 

- brama powinna posiadać wszystkie wymagane atesty i zabezpieczenia na wypadek awarii 

(wyłącznik krańcowy, awaryjne otwieranie ręczne itp.). 

 

W przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 
  
 

Zamieszczono: 

- strona internetowa Zamawiającego 

- tablica ogłoszeń Zamawiającego 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego 

                                                                                                          Dyrektor RZD Werbkowice 

                                                                                            dr inż. Piotr Kozera 
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