
 

 

 

  

 

Nr sprawy: 245a/WZP/2017                                       Warszawa, 27.09.2017r. 

 

ZAPYTANIE  
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w postępowaniu, 

którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4 ust. 8 Pzp.) zwraca się z prośbą  

o złożenie oferty na:   

 

Dostawa metalowych szlabanów (rogatek) i słupków stalowych 

1. Lokalizacja i kontekst zamówienia: 

dostawa 7 metalowych szlabanów (rogatek), 7 metalowych szlabanów (rogatek ¾) i 45 słupków 

stalowych ograniczających przejazd, pod adres wskazany przez Zamawiającego (w Warszawie). 

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków 

Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”, który otrzymał 

dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

 dostawa 7 metalowych szlabanów (rogatek) o dł. 3m między słupkami. Szlaban składać się 

będzie z ramienia obrotowego i trzech słupów: obrotowego, na którym obraca się ramię 

szlabanu, oraz dwóch podporowych z mechanizmem zamykającym i blokujących ramię 

szlabanu w pozycji zamkniętej i otwartej. Słup blokujący ramię szlabanu w pozycji otwartej 

nie musi posiadać elementu poszerzającego. Dodatkowo zarówno ramię obrotowe jak i 

słupy podporowe powinny posiadać elementy służące zamknięciu szlabanu na kłódkę, 

zamontowane w taki sposób, by nie ograniczały obrotu ramienia i umożliwiały 

zastosowanie ogólnodostępnych kłódek. Technologia budowy i wykonania szlabanu 

powinna uniemożliwiać ściągnięcie ramienia obrotowego z słupa obrotowego bez użycia 

narzędzi. Mechanizm zamykający powinien posiadać kołyskowe łoże ramienia, a wysuwany 

element zamykający nie może mieć możliwości obrotu.  

 dostawa 7 metalowych szlabanów (rogatek 3/4) o dł. całkowitej ramienia 3,75m 

(2,75m+1m). W skład kompletu będzie wchodził: słupek obrotowy 3600, główne ramie o dł. 

całkowitej 3,75, podpora z zamkiem, słupek krawędziowy (w typie słupka U-2),  

 45 słupków stalowych ograniczających przejazd, 

2. Rogatki oraz słupki będą wykonane z nowych rur stalowych z atestem 2.2 o twardości stali min. 

S235.  

Rury będą posiadać średnicę: 

Ø 88,9 ze ścianką grubości min.3,0– główne części rogatki 

Ø 48,3 ze ścianką grubości min. 3,0 z dodatkowym wzmocnienieniem (zastrzały) 

Atest ma potwierdzać stosowny zestaw dokumentów: 

atest 2.2 zawierający numery partii rur. 

kopia dowodu dostawy z nr partii rur z atestu. 

kopia faktury wystawiona na producenta rogatek, zawierająca nr dowodu dostawy (kwoty mogą być 

zasłonięte). 

3. Szlaban ma posiadać zamknięcie na klucz trójkątny (wykonawca jest zobowiązany dostarczyć po 3 

klucze do każdego szlabanu). Klucze do wszystkich szlabanów muszą być takie same. Długość 

całkowita klucza 200mm,  rozmiar nasady klucza: 20x20 mm (zewnętrzny wymiar), oraz 17x17 mm 

(wewnętrzny wymiar). Klucz ma być galwanizowany lub cynkowany, wykonany zgodnie z poniższym 

zdjęciem: 

 



 

 

 

  

 

 

 
 

4. Rogatki i słupki będą zabezpieczone podkładem antykorozyjnym, następnie pomalowane trwałą 

emalią przemysłową, która przy odpowiednim sposobie malowania da klasę korozyjności 

przynajmniej C3 (przykładem takiej emalii jest ALKIMAL G) w kolorze NCS S5040-B10G z 

namalowanymi białymi pasami RAL 9010– pasy o szerokości ok. 40-50cm, które mają występować 

naprzemiennie. Słupki krawędziowe, także te przy rogatkach ¾ oraz zakończenie dyszla przy 

rogatce ¾ mają posiadać naklejoną drogową folię odblaskową (białą). Rogatka ma posiadać 

naklejony znak „STOP” (odporny na warunki atmosferyczne). Wszystkie współpracujące ze sobą 

elementy ruchome powinny być przed montażem posmarowane smarem stałym. 

5. Wszystkie elementy szlabanu muszą być zabezpieczone przed demontażem. Technologia 

wykonania i budowy szlabanu powinna uniemożliwiać zerwanie (np. za pomocą młotka, łomu itp.) 

kłódki lub zabezpieczenia zamykającego szlaban. 

6. W skład zamówienia wchodzi dostarczenie słupków ograniczających wjazd. Słupki stojące w świetle 

przejść/przejazdów będę dodatkowo oznakowane pasem naniesionym białą farbą odblaskową. 

Górna krawędź oznakowania znajdować się będzie na wysokości 10 cm od krawędzi słupka. 

Szerokość pasa 10 cm. 

Wszystkie elementy muszą być wykonane estetycznie oraz odpowiednio opakowane do transportu.  

 

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia  

Do 20.X.2017r.  

 

4. Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:  

W ofercie należy określić cenę brutto realizacji zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona cyfrowo 

i słownie. Oferowana cena za wykonanie zamówienia powinna obejmować kompleks czynności i 

kosztów z nimi związanych.  Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena  brutto  powinna zawierać 

wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.  

 



 

 

 

  

5. Warunki płatności:  

Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę 

Dane do FV:  

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 

Odbiorca/Płatnik: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 71 lok.703, 00-715 Warszawa. 

 

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 

  

6. Termin i miejsce złożenia oferty:  

Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres izwolinska@zzw.waw.pl w terminie do 12.00 dnia -

02.10.2017r.  

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji otrzymanej oferty 
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