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Zakres rzeczowy – wykonanie czasowej organizacji ruchu
(zestawienie cen)

1

Znaki drogowe z uchwytami

szt.

Szacunkowa
ilość
2300

2

Tablice U-3 c,d kpl. (podstawy+słupki)

szt.

100

3

Bariery metalowe stojące ochronne

szt.

950

4

Zapory drogowe U-20 a kpl. (podstawy+słupki)

szt.

5500

5

Zapory drogowe U-20 b kpl. (podstawy+słupki)

szt.

1200

6

Zapory kierujące U-21 a,b +podstawa

szt.

1100

7

Zapora drogowa U-20 c kpl. (podstawy+słupki)

szt.

900

8

Taśma ostrzegawcza U-22a

mb

15000

9

Pachołki drogowe U-23 a

szt.

100

szt.

600

Lp

Asortyment

10 Bariery U-14 e (białe i czerwone)

Jedn.
miary

Cena
jednost.
brutto

Wartość
brutto

11 Tablice objazdowe i tabliczki informacyjne pod znaki drogowe

m

12 Lampy błyskowe (żółte i czerwone)

szt.

30

13 Słupki ocynkowane do znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu szt.
14 Podstawy gumowe pod słupki
szt.

675
5580

15 Konserwatorzy wraz z samochodem w dyspozycji

rg

540

16 Technicy do sygnalizacji wraz z samochodem w dyspozycji

rg

0

-

-

17 Demontaż i ponowny montaż barier betonowych U-14 b

m2

0

-

-

18 Demontaż i ponowny montaż azyli

2

1000

2

15

2

m

19 Demontaż i ponowny montaż progów zwalniających

m

50

20 Demontaż i ponowny montaż słupków typ U-12 c

szt.

10
RAZEM:

…………..………………………..
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ROBÓT
1. Montaż i demontaż oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach będących w administrowaniu Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, na drogach
powiatowych oraz będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - na
podstawie zatwierdzonych projektów czasowych zmian organizacji ruchu podczas organizowania
imprez sportowych.
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II. WYKONANIE ROBÓT
1. Wykonawca zapewni wykonanie robót w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie z ich terminem określonym w zleceniu,
umowie.
3. Jeżeli w trakcie obowiązywania oznakowanie zabezpieczające ulegnie uszkodzeniu lub zostanie
skradzione Wykonawca zobowiązany jest do wymiany lub uzupełnienia (na koszt Wykonawcy) w
czasie nie dłuższym niż trzy godziny oraz powiadomienia o tym fakcie zamawiającego.
4. Wdrożenie tymczasowych organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zgodnie z
przekazaną dokumentacją lub zmianami zaakceptowanymi na piśmie przez zamawiającego w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego o postępie prac wykazanych w danym
zleceniu.
6. Odległość znaków od krawędzi jezdni, odległość między znakami, wysokość ich zamocowania,
lokalizacja powinny być zgodne ze „ Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach”.
7. Znaki zakazu B-36 wraz z tabliczkami T-24 powinny być ustawione min. 5 dni przed datą
rozpoczęcia imprezy, o ustawieniu oznakowania należy pisemnie powiadomić właściwe oddziały
Straży Miejskiej oraz wspólnie z nimi dokonać sprawdzenia poprawności oznakowania i zgodności
z zatwierdzonym przez ZIKiT projektem czasowej zmiany organizacji ruchu. Należy również
wykonać dokumentację zdjęciową potwierdzającą ustawienie znaków drogowych.
8. W przypadku nie wykonania prac w terminie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (uznanych
przez Zamawiającego) należy niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego.
9. W przypadku braku realizacji zlecenia w całości lub części, Zamawiający zleci wykonanie zadania
innej firmie na koszt Wykonawcy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do demontażu elementów czasowej organizacji ruchu do 12/24
godzin od zakończenia imprezy sportowej – według deklaracji Wykonawcy na formularzu oferty.
III. MATERIAŁY
1. Materiały użyte do wykonania zadania mają posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty
bezpieczeństwa ( znak „B”) nadane przez uprawnione jednostki oraz spełniać wymagania zawarte
w „szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach”. Lica znaków
wykonane z folii odblaskowej typ 1.
IV. ODBIÓR ROBÓT
1. Odbiór oznakowania dokonywany jest na zasadzie odbioru końcowego, z którego sporządza się
protokół odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad w realizacji przedmiotu umowy, odbiór nie
zostanie dokonany.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumentację zawierającą wykaz materiałów z
podaniem ilości.
4. Wykonawca będzie sporządzał czytelna dokumentację fotograficzną wykonanych prac
potwierdzającą fakt ich wykonania uwzględniająca każdy element podlegający zapłacie.
V. ROZLICZENIE ROBÓT
1. Rozliczenie wykonanych robót z zakresu oznakowania następuje na podstawie cen jednostkowych.
2. Protokół odbioru nie może zawierać żadnych dodatkowych prac, które były wykonane bez zgody
Zamawiającego.
3. Dodatkowo wykonane prace bez zgody Zamawiającego nie mogą stanowić dla Wykonawcy
podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest:
- protokół odbioru sporządzony przez Wykonawcę, podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy,
- Kosztorys powykonawczy, sprawdzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego i
przedstawiciela Wykonawcy.
VI. KARY
1. Za stwierdzone na piśmie w formie notatki lub protokołu (dotyczy poszczególnego zlecenia)
niewykonanie prac zawartych w zleceniu w całości lub części oraz nieterminowe wykonanie prac
wykonawca zapłaci 10% wartości umowy.

