
Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie renowacji bramy oraz furtki w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przy  

ul. Wały Jagiellońskie 2 oraz montaż automatycznych napędów do bramy dwuskrzydłowej. 

Zakres funkcjonalny systemu otwierania bramy:  

- automatyczne otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej do nieruchomości dla pojazdów 

wjeżdżających i wyjeżdżających z nieruchomości (szacowana częstotliwość otwierania i zamykania 

bramy 300 – 500 cykli na dobę), 

- otwieranie bramy za pomocą pilota – ilość sztuk 10 

- automatyka musi umożliwiać odbiór sygnały otwarcia i zamknięcia bramy z czytnika kart 

zbliżeniowych, który zostanie zamontowany w późniejszym terminie.     

- możliwość otwierania bramy z pomieszczenia ochrony zlokalizowanego w sąsiednim budynku przy 

ul. Wały Jagiellońskie 4 np. drogą radiową lub z wykorzystaniem istniejąc infrastruktury, odległość 

pomieszczenia ochrony od bramy to ok. 100m, 

- dwa komplety czujek – jeden na istniejących słupkach bramowych – drugi przed bramą na słupkach 

(słupki stalowe wraz z montażem w kostce betonowej w zakresie oferty),  

- zasilanie 230 V, 

- możliwość ręcznego awaryjnego otwierania bramy, 

Istniejące elementy zagospodarowania: 

a. Istniejąca brama wjazdowa ażurowa, o wymiarach: 3800x2400 wykonana  

z profili stalowych pełnych zawieszona na słupkach murowanych z cegły pełnej  

b. Istniejąca furtka ażurowa o wymiarach: 900x2400 wykonana z profili stalowych 

pełnych, 

c. Utwardzenie w obrębie bramy z kostki betonowej.  

d. Studzienka teletechniczna, zlokalizowany ok 5 metrów od bramy  z przejściem do 

serwerowni budynku Sądu Okręgowego (do wykorzystania w celu wysyłania 

sygnałów otwarcia/zamknięcia za pomocą istniejącej infrastruktury do pomieszczenia 

ochrony w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Wały Jagiellońskie 4) 

Prace renowacyjne bramy wjazdowej:  

a. demontaż istniejącej bramy i furtki,  

b. montaż bramy tymczasowej (brama na zawiasach, pełna), 

c. oczyszczenie (metodą piaskowania) i malowanie proszkowe elementów (kolor 

czarny), 

d. oczyszczenie i pomalowanie zawiasów, 

e. Prace instalacyjne polegające na ułożeniu przewodów (zasilających i 

komunikacyjnych) pod jezdnią wykonaną z kostki brukowej (rozbiórka kostki tylko 

poza godzinami urzędowania sądu) 

f. Dopasowanie i regulacja furtki. 

Uwaga: 

Prac nie mogą ograniczać wjazdu na posesję w dni urzędowania od godziny 7.00 do 16.00.   



 

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin dokonania wizji 

lokalnej należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z kierownikiem Oddziału Gospodarczego pod nr 

telefonu 52 325 31 85.   

Gwarancja na wykonane roboty 36 m-cy 

Oferta musi zawierać koszty opracowania dokumentacji projektowej, prac związanych z wykonaniem 

instalacji, uruchomienie, szkolenie i prac dodatkowych.  

Cena powinna zawierać koszty konserwacji  w okresie gwarancji. 


