
      Zał. nr 1 do SIWZ 
 

Dostawa  słupów oświetlenia ulicznego dla miejscowości  
Pobierowo i Pogorzelica, Gmina Rewal  

 
 
Zestawienie zamawianych słupów Pobierowo   
 
A. SŁUPY dekoracyjne proste:  
 
1. Latarnia dekoracyjna- 21 szt.  

Opis: 
Latarnia, o wysokości całkowitej 5m, ( wykonana na II strefę wiatrowa): słup stalowy, 

ocynkowany, pomalowany farbą antykorozyjną na 
kolor RAL7021, z aluminiowymi elementami 
dekoracyjnymi, wyposażony w tabliczkę 
bezpiecznikowo- przyłączeniową. Baza słupa(rura 
stalowa o średnicy 159mm) przygotowana do 
wkopania w podłoże gruntowe na głębokość 1,3 
m. Część podziemna zaizolowana antykorozyjnie 
środkami do izolacji konstrukcji pracujących w 
gruncie. 
Wysięgnik aluminiowy zgody z typem  R10 ( patrz 
rysunek)w kolorze RAL 7021, o rozpiętości ok. 
630mm, montowany na słupie o średnicy 88,9mm 
z tuleją redukcyjną za pomocą śrub dociskowych, 

połączenie wysięgnika ze słupem zamaskowane aluminiowym elementem 
ozdobnym. Wysięgnik przystosowany do montażu oprawy parkowej zgodnej z typem 
05 Dawid (gwint M20). 
Oprawa parkowa zgodna z typem 05 Dawid z kloszem mlecznym, kulistym o 
średnicy 400mm, mocowanym do aluminiowego korpusu z daszkiem. Oprawa 
montowana do wysięgnika za pomocą wypuszczonej śruby M20. Oprawę wyposażyć 
w układ elektryczny przystosowany do montażu wysokoprężnej lampy sodowej o 
mocy 70W. Oprawa pomalowana na kolor RAL 7021. Klasa szczelności oprawy 



IP66. Oprawy powinny być dostarczone wraz ze źródłem światła i stanowić komplet Oprawy powinny być dostarczone wraz ze źródłem światła i stanowić komplet Oprawy powinny być dostarczone wraz ze źródłem światła i stanowić komplet Oprawy powinny być dostarczone wraz ze źródłem światła i stanowić komplet 
gotowy do działania i montażu. gotowy do działania i montażu. gotowy do działania i montażu. gotowy do działania i montażu.     
 
 
 
                                                                
 

 
 
B. Słupy dekoracyjne krzywe  
 
 
1. Słup dekoracyjny- 7szt.  

Opis: 
„Słup aluminiowy anodowany złoty C-23 wg wzoru: SAL ( patrz: rysunek poniżej), 
okrągły, o całkowitej wysokości 6,63 metra wykonany z jednego członu, 
umożliwiający zamontowanie oprawy oświetleniowej ( wymienionej poniżej). 

 
Słup winien posiadać deklarację 
zgodności WE sygnowaną 
znakiem CE wystawianą przez 
producenta. Do wyposażenia 
dołączona ma być tabliczka 
bezpiecznikowa zgodna z typem 
TB-1 oraz ocynkowany komplet 
elementów złącznych słupa ( 
nakrętki, podkładki, osłony na 
nakrętki z tworzywa sztucznego 
zgodne z kolorem słupa, kluczyk 
imbusowy). Wymagane pokrycie 
podstawy słupa wraz z otworami 
na śruby mocujące oraz części 
walcowej do wysokości 350 mm 
elastomerem poliuretanowym. 
Grubość powłoki 
zabezpieczającej ma wynosić 



granicach od 0,7 mm do 1 mm, a jej twardość 90°sh. Powierzchnia elastomeru musi 
być malowana farbą odporną na działanie promieniowania UV. 
Dla słupów anodowanych powierzchnia elastomeru musi być malowana na kolor 
zbliżony do barwy słupa. 
 
 
 
 
 
 
2. Oprawy do w/w słupa- 7 szt.  

 
Parametry techniczne oprawy: 
Oprawa zgodna z typem COSMO LED z mocowaniem pasującym do w/w słupa 
(umiejscowienie jak na rys. poniżej). Oprawa wyposażona w 24 diody CREE XM-L 
lub równoważne. Zasilacz musi posiadać niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, 
zwarciowe oraz zabezpieczenia  chroniące diody LED zamontowane w oprawie 
przed przegrzaniem. Temperatura światła 5000 K. Moc całkowita oprawy max  80 W. 
Żywotność diod LED minimum 50 000 godzin. Konstrukcja oprawy z profili oraz 
blach, wykonanych ze stopów aluminium  o przewodności cieplnej (>200W/mK). 
Obudowa oprawy anodowana w kolorze złotym jak powyższy słup.  
Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności CE producenta. Oprawy powinny być 
dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami mocującymi i być gotowe do 
działania i montażu.  
 
 
 
Kształt oprawy i wymiary : 
 
 



    
 
 
 
C. Słupy klasyczne  
 
Specyfikacja:  

1.1.1.1. Słup SALSłup SALSłup SALSłup SAL----5E lub zgodny anod5E lub zgodny anod5E lub zgodny anod5E lub zgodny anodowany czarny owany czarny owany czarny owany czarny                           5 szt.          5 szt.          5 szt.          5 szt.    
2.2.2.2.     Fundament BFundament BFundament BFundament B----51515151 lub zgodny                                                                           5 szt. lub zgodny                                                                           5 szt. lub zgodny                                                                           5 szt. lub zgodny                                                                           5 szt.    
3.3.3.3.  Elementy złączne do B Elementy złączne do B Elementy złączne do B Elementy złączne do B----51 ocynkowane51 ocynkowane51 ocynkowane51 ocynkowane                                                  5 kpl.                                          5 kpl.                                          5 kpl.                                          5 kpl.    
4.4.4.4.     Wysięgnik WAWysięgnik WAWysięgnik WAWysięgnik WA----20/1 anodowan20/1 anodowan20/1 anodowan20/1 anodowany czarnyy czarnyy czarnyy czarny                                                  4 szt.                                          4 szt.                                          4 szt.                                          4 szt.    
5.5.5.5. Wysięgnik WAWysięgnik WAWysięgnik WAWysięgnik WA----20/2 anodowany czarny20/2 anodowany czarny20/2 anodowany czarny20/2 anodowany czarny                                                  1 szt.                                          1 szt.                                          1 szt.                                          1 szt.    
6.6.6.6.     Oprawa OW SOprawa OW SOprawa OW SOprawa OW S----70 W czarna z daszkiem                                                          670 W czarna z daszkiem                                                          670 W czarna z daszkiem                                                          670 W czarna z daszkiem                                                          6szt.szt.szt.szt.    
7.7.7.7.  Klosz Kula  Klosz Kula  Klosz Kula  Klosz Kula pppprzezroczystarzezroczystarzezroczystarzezroczysta  400 k  400 k  400 k  400 k----150 pc150 pc150 pc150 pc----uv                                                     6szt.uv                                                     6szt.uv                                                     6szt.uv                                                     6szt.    
8.8.8.8. Raster w dół do oprawy kulaRaster w dół do oprawy kulaRaster w dół do oprawy kulaRaster w dół do oprawy kula                                                                        6szt.                                                                6szt.                                                                6szt.                                                                6szt.    
9.9.9.9.  Złącze słupowe TB Złącze słupowe TB Złącze słupowe TB Złącze słupowe TB----1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                   6 szt.                  6 szt.                  6 szt.                  6 szt.    
10.10.10.10.  Wkładka topikowa 6A                                                                                      6 szt. Wkładka topikowa 6A                                                                                      6 szt. Wkładka topikowa 6A                                                                                      6 szt. Wkładka topikowa 6A                                                                                      6 szt.    
11.11.11.11. Kluczyk do wnęki słupa aluminiowego Kluczyk do wnęki słupa aluminiowego Kluczyk do wnęki słupa aluminiowego Kluczyk do wnęki słupa aluminiowego ––––imbusowy                                          2 szt.imbusowy                                          2 szt.imbusowy                                          2 szt.imbusowy                                          2 szt.    

12.12.12.12.  Lampa sodowa SON Lampa sodowa SON Lampa sodowa SON Lampa sodowa SON----T 70WT 70WT 70WT 70W                                                                              6 szt.                                                                          6 szt.                                                                          6 szt.                                                                          6 szt.    



 


