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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OZNAKOWANIE PIONOWE 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę do miejscowości Gostynin w miejsce 

wskazane przez Zamawiającego elementów oznakowania pionowego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, tj. 

- tarcz znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – kategoria, rodzaj, wielkość 

oraz ilość została podana w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1 do umowy), 

- konstrukcji wsporczych – słupków do znaków stalowych ocynkowanych 2,0"o średnicy 

zewnętrznej 60,3 mm z kotwą oraz zabezpieczonych zaślepkami zapobiegającymi 

gromadzeniu się wody wewnątrz konstrukcji (w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono 

poszczególne rodzaje słupków), 

- elementów montażowych - obejm uniwersalnych służących do zamontowania tarcz 

znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do konstrukcji wsporczych (ilości 

wskazane w załączniku). 

 

Kształty i rozmiary znaków pionowych, tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego oraz konstrukcje wsporcze powinny być zgodne z załącznikiem 1 i 4 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. u. z 2003 r., nr 220, poz. 

2181 z późn. zm.), a także uwzględniać przewidziane normy dla tego typu materiałów. 

 

Lico znaku powinno być wykonane z folii odblaskowej odpowiednio typu pierwszej lub 

drugiej generacji zgodnie z przedstawionym wykazem (załącznik nr 1), forma i treść zgodna 

z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności uwzględniać 

Rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 20002 r., nr 170, poz. 

1393 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. 

u. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

 

Tarcze znaków powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 

minimum 1,25 mm, tył tarczy zabezpieczony farbą antykorozyjną, krawędzie tarcz powinny 

być równe i nieostre, zaokrąglone. Wyrób powinien spełniać wszelkie normy 

bezpieczeństwa i posiadać w tym zakresie odpowiednie oznakowanie CE, B. 

Każdy znak powinien zawierać tabliczkę znamionową określającą producenta – nazwę, logo 

firmy, inne oznaczenia identyfikujące producenta, rodzaj zastosowanej folii odblaskowej, 

datę produkcji – miesiąc, rok, oznaczenie „CE” lub „B”. 

Napisy na tabliczce muszą być wykonane w sposób trwały i wyraźny oraz czytelny w 

normalnych warunkach przez cały okres użytkowania. 

 

Gwarancja 

Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien zapewnić co najmniej trzyletnią gwarancję 

na dostarczane do Zamawiającego tarcze znaku. 

 

 



Płatność 

Płatność za realizację przedmiotu zamówienia będzie dokonana na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w 

terminie 30 dni od daty jej dostarczenia w formie papierowej do siedziby Zamawiającego. 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia 

Zamówienie powinno zostać zrealizowane dwa tygodnie od dnia podpisania umowy nie 

później jednak niż do dnia 03 października 2018 r. 


