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Opis Przedmiotu Zamówienia 
 
Przedmiot Zamówienia: Dostawa wraz z montażem dwóch furtek metalowych 
z zamkami kodowanymi dwustronnymi mechanicznymi w istniejącym ogrodzeniu 
Zaplecza Technicznego ŁKA Sp. z o.o. mieszczącego się w Łodzi przy 
ul. Lawinowej 71A.  
 
 
Termin wykonania zamówienia: IV kwartał 2019 / I kwartał 2020 
Termin złożenia oferty: należy wypełnić i wysłać Formularz cenowy do dnia 08 
listopada 2019 r. elektronicznie na adres e-mail: cezary.dalek@lka.lodzkie.pl 
 

I. Wymagania szczegółowe i warunki realizacji zamówienia: 
1. Wymagania techniczne dotyczące zamawianego wyposażenia: 

1.1. Furtka – szt.2 
- wymiary furtki wysokość 2000 mm szerokość 1050 mm, skrzydło 
furtki w konstrukcji zamkniętej, parametry furtki winny odpowiadać lub 
być zbliżone pod względem kolorystycznych oraz wzorcowym do 
parametrów istniejącego ogrodzenia - kolor RAL 7016 (ocynk) lub 
zbliżony, panel kratowy z przetłoczeniami VEGA B (przykręcany do 
konstrukcji), średnica drutów poziomych i pionowych Ø 5 mm, wymiary 
oczek prostych 50 x 200 mm;  

1.2. Zamek – szt. 2: mechaniczny kodowany dwustronny odporny na 
zmienne warunki pogodowe, niewymagający do działania prądu z sieci 
i baterii. 

1.3. Elementy montażowe – 2 kmpl, w tym: słupy montażowe, uchwyty 
i inne elementy wymagające zastosowania do montażu. 

1.4. Furtkę oraz zamek przed dostawą należy uzgodnić z Zamawiającym. 
2. Wyposażenie dostarczane przez Wykonawcę winno być nowe fabrycznie, 

pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi; 
spełniać wymagania pod względem BHP wg. obowiązujących przepisów 
w tym zakresie; wszystkie użyte materiały do wykonania furtki muszą posiadać 
atesty higieniczne oraz wytrzymałościowe.  

3. Wykonawca dokona dostawę i montaż w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  

4. Wykonawca wykona montaż w sposób zapewniający bezpieczeństwo 
użytkowania oraz zamontuje furtkę w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca po zakończeniu montażu usunie na własny koszt i ryzyko 
wszelkie zbędne materiały, urządzenia i odpady oraz pozostawi całe miejsce 
montażu czyste, uporządkowane i nadające się do użytkowania. 
W przeciwnym razie Zamawiający uporządkuje miejsce montażu, a kosztami 
obciąży Wykonawcę. 
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