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OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY 

NA PRACĘ BADAWCZĄ 
 

1. Przedmiot zamówienia: 

      „Analiza możliwości poruszania się pojazdów o masie do 60 ton po 
drogowych obiektach inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg krajowych 
zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w 
kontekście ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw – Część pierwsza.” 

2. Zakres zamówienia: 

Celem pracy jest określenie zasad kwalifikowania obiektów mostowych i odpowiedniego 
ich oznakowania, pozwalających na bezpieczne (nie powodujący zagrożenia 
bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowników) przejazdy pojazdów nienormatywnych  
o całkowitej masie rzeczywistej nieprzekraczającej 60 ton przez drogowe obiekty 
mostowe, realizowane przez przewoźnika na podstawie zezwoleń kategorii V lub VI 
wydawanych w oparciu o ustawę Prawo o ruchu drogowym po 19 października 2012 roku 
(zmiana wprowadzona Ustawą z dnia 18.08.2011 o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw, (Dz. U. z dnia 18 października 2011 r., Nr 222, 
poz. 1321)) w oparciu o wypracowaną w ramach tej pracy metodykę oceny drogowych 
obiektów mostowych. 
Zakres pracy obejmuje: 

- analizę przepisów prawnych (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia GDDKiA)  
i technicznych (przepisy i normatywy projektowe) oraz dostępnej wiedzy 
technicznej (w tym doświadczeń zagranicznych), w odniesieniu do tematu; 

- opracowanie metodyki analizy i oceny drogowych obiektów mostowych pod kątem 
dopuszczenia ruchu pojazdów o całkowitej masie rzeczywistej nieprzekraczającej  
60 ton; 

- ustalenie kryteriów i warunków przejazdu pojazdów nienormatywnych  
o całkowitej masie rzeczywistej nieprzekraczającej 60 ton przez drogowy obiekt 
mostowy i propozycji ich oznakowania, w aspekcie wydawania zezwoleń kategorii V 
i VI na przejazd pojazdów nienormatywnych. 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

Niniejsza praca ma charakter badań naukowych. Została wyłączona spod stosowania 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4, pkt 
3, lit. e. (ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie 
badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w 
całości opłacane przez zamawiającego lub których rezultaty nie stanowią wyłącznie jago 
własności). 

4. Data udzielenia zamówienia: 24.08.2012r. 

5. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 

Zamawiający udzielił zamówienia Instytutowi Badawczemu Dróg i Mostów, z siedzibą przy 
ul. Instytutowej 1, 03-302 Warszawa. 

6. Informacja o cenie oferty: 

kwota netto: 250 000,00 PLN,  brutto: 307 500,00 PLN 


