
SPW.273.247.2018       Zagościniec, 08.11.2018r. 

 

Wszyscy oferenci: 

 

Dot. Zapytania ofertowego na zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

wraz z dostawą do siedziby zamawiającego do pomieszczeń magazynowych przy ul. Asfaltowej 1 w 

Zagościńcu. 

 

Pytanie 1 

Z jakich rurek mają być wykonane owe bariery U-12a? Proszę określić średnicę rur oraz grubości ścianek ramy, 

poprzeczki (poz. 26), słupków i przęseł (poz. 27).  

Odpowiedź: 

Dot. Poz. 26 zał. 1  

U-12a (rama z 1 poprzeczką) 2m  

 
Dane techniczne  

 długość - 2000 mm, 

 wysokość – min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm), 

 stalowa rura nośna Ø 48,3/2 mm, 

 stalowa poprzeczka Ø 48,3/2 mm, 

 ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003), 

 czerwone pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI, 

 sposób montażu - BETONOWANIE W GRUNCIE 

  

Dot. Poz. 27 zał. 1 U-12a (typ olsztyński) żółta 2m 

 

 



Dane techniczne: 

 Długość 2000 mm 

 Wysokość- 1500 mm 

 Słupek rurowy fi 60,3 mm-40 sztuk 

 Przęsło owalne -rura fi 48,3 mm-40 sztuk 

 Wysokość owalnego przęsła 550 mm 

 Materiał- stal 

 Zabezpieczenie: ocynk i  malowanie proszkowe  

 Kolor żółty wg palety RAL 

 Sposób montażu- do zabetonowania w gruncie 

 40 kompletów do mocowania: pręt gwintowany, nakrętka, podkładka, maskownica 

 Kapturek PVC do zaślepienia otworu słupka 40szt 

 

Pytanie 2 

Proszę o podanie wymiarów lustra U-18 b. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03-07-2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunkach ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 2003r. poz. 2181 z późn. zm)  załącznik nr 4 szczegółowe 

warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa Ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach  Pkt. 

9 Lustra Drogowe tabela 9.1 600x800 mm. 

 

 Pytanie 3 

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza wykonanie znaków bez profilów montażowych lub przyzwala 

na zastosowanie profilów jak na załączonych zdjęciach? 

       
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga profili usztywniająco-montażowych  wskazanych w załączniku nr 2 do zapytania 

ofertowego, czyli wg poniższej fotografii i nie dopuszcza odstępstw. 

 



Pytanie 4 

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert. 

Odpowiedź: 

Zamawiający odmawia przesunięcia terminu składania ofert. 

 


