
                                   

   Mielec; 27.06.2014 r. 
Nr DG.7225.69.2014 
 

Zamówienie  
na zakup progów zwalniających, luster drogowych i barier 

zabezpieczających 
o wartości poniżej 30 000 euro 

 
 Wójt Gminy Mielec zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na dostawę 
i montaż 3kpl. luster drogowych, 4szt. progów zwalniających oraz 8szt. barier 
zabezpieczających typu U12a na terenie gminy Mielec;  

 

Warunki realizacji zamówienia: 
 

Wycena obejmuje: 
1) dostawę i montaż 3 kpl.  luster drogowych U18a z ich transportem i montażem na 

drogach gminnych Gminy Mielec (3-szt. Chorzelów), 
2) dostawę i montaż 4 sztuk progów zwalniających wraz z kompletem oznakowania z ich 

transportem i montażem na drogach gminnych Gminy Mielec (2-szt. Chorzelów, 2-szt. 
Książnice), 

3) dostawę i montaż 8 szt. barier U-12a (bariera wygrodzeniowa drogowa L=2000 fi 60,3 
mm biało-czerwona, wysokość  montażowa 1100mm) (Rzędzianowice – 4szt, Książnice 
4szt.); 
 

Szczegóły techniczne: 

Lustra drogowe: 

 lustra okrągłe Ø600 (średnica wewnętrzna lustra) wraz z elementami mocującymi, 
 zwierciadło wykonane z akrylu,  
 obudowa lustra wykonana z polimeru w kolorze biało-czerwonym. 
 uchwyty montażowe na rurę o średnicy 60 mm, 
 rura montażowa o średnicy fi60mm z rury stalowej ocynkowanej długości 

umożliwiającej montaż lustra na wys. min 2m, 
 lustra powinny spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 wraz z póź. zm.) w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 

 montaż luster  w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym (odpowiednie ustawienie 
lustra po stronie Wykonawcy),  

 słupki do montażu luster zabetonowane (beton B-15) w sposób trwały w podłożu 
uniemożliwiający obrócenie, wyrwanie lub przewrócenie słupka z lustrem, 
 

Progi zwalniające: 

 próg zwalniający tj. elementy wewnętrzne wraz z dwoma zakończeniami (wys. 50mm, 
szer. 500mm, długość – na drogę szer. 5m) w kolorze czarnym i żółtym, - 2kpl. 

 próg zwalniający tj. elementy wewnętrzne wraz z zakończeniami (wys. 50mm, szer. 
500mm, długość – na drogę szer. 4m) w kolorze czarnym i żółtym, - 2kpl, 
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 znak pionowy tj. znak B-33 (20km/h) (mały 600mm) w zestawieniu ze znakiem A-11a 
(mały 750mm) z tabliczka T-1 (600x250mm) wraz z słupkiem fi 60 z rury stalowej 
ocynkowanej o długości umożliwiającej montaż kompletu tablic na wys. min 2,0m i 
kompletem uchwytów montażowych na rurę o średnicy 60 mm, - 8kpl, 

 progi zwalniające montować w sposób trwały do podłoża przy u życiu kołków 
montażowych (rozwiązanie systemowe), 

 słupki do montażu znaków drogowych zabetonować (beton B-15) w sposób trwały 
w podłożu uniemożliwiający obrócenie, wyrwanie lub przewrócenie słupka wraz ze 
znakiem, 

 montaż progów  w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, 
 progi zwalniające powinny spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 wraz z późn. zm.) w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
 

Bariery zabezpieczające 

 barier U-12a (bariera wygrodzeniowa drogowa L=2000 rura fi 60,3mm, poprzeczka 
rura o średnicy 50mm wysokość montażowa 1100mm – rura ocynkowana, malowana 
w kolorze biało-czerwonym); - 8kpl, 

 słupki bariery zabetonowane (beton B-15) w sposób trwały w podłożu 
uniemożliwiający wyrwanie przewrócenie bariery oraz spełniający normy 
bezpieczeństwa, 

 
1) Roboty będą prowadzone przy czynnym ruchu drogowym,  
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót na czas montażu oraz zapewnić 
pełną kontrolę ich jakości, 
3) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli takie zniszczenie nastąpi, Wykonawca naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność na koszt własny, 
4) Wykonawca odpowiada za oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót 
montażowych, 
5) Nadzór nad inwestycją będzie prowadzić Gmina Mielec poprzez Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru ma prawo wydawać polecenia oraz weryfikować jakość i zgodność robót, 
przed wbudowaniem elementów należy uzyskać akceptację Zamawiającego potwierdzającą 
jakość dostarczanych elementów, 
6) Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami 
realizacji zamówienia, 
7) W zakresie oferty należy uwzględnić wszelkie elementy mocujące elementy będące 
przedmiotem zamówienia, mocować je należy w sposób bezpieczny i trwały, 
8) Oferta powinna zawierać odrębnie ceny jednostkowe za poszczególne elementy będące 
przedmiotem zamówienia tj. progi zwalniające wraz z oznakowaniem, lustra drogowe 
i bariery zabezpieczające; 
 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.07.2014 r.  

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Mielcu, ul. Jadernych 7, Mielec 39-300, 

pokój nr 26 (sekretariat) w terminie do 04.07.2014r. godz. 10:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapytania o szczegóły zadania proszę kierować do Pana Mirosława Serafina  

pracownika Gminy Mielec; tel. 17-774 56 48.                               



 

 
 

 

 
 

 


