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K-I.272.2.2020 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na nw. 

drogach powiatowych o łącznej długości 41,237 km: 

1. 0788T Jurkowice -- Witowice                                                           1,434 km  

2. 0792T Czajków Północny – Wiązownica Mała                               6,395 km 

3. 0814T Ossala przez wieś                                                                    2,180 km 

4. 0816T Stróżki – Szwagrów                                                                 5,789 km 

5. 0817T Tursko Wielkie – Tursko Małe Kolonia                                 2,744 km 

6. 0837T Rytwiany – Ossala                                                                    6,750 km 

7. 0838T Rudniki – Okrągła                 3,726 km 

8. 0842T Ruszcza – Grabowa – Łyczba                 4,851 km 

9. 0855T Ruszcza – dr. pow. Nr 421376                                               1,265 km 

10. 0848T Jurkowice – Nawodzice                                                           1,505 km 

11. 0849T Smerdyna – Rybnica                 1,100 km 

12. 0858T Podmaleniec – Poddębowiec                                                 3,498 km  

      Razem:            41.237 km 

 

               Projekty powinny być wykonane na kartach formatu A3, trwale połączonych w sposób  

uniemożliwiający ich dekompletację. Plany sytuacyjne powinny być opracowane w skali 1:1000 na 

kopiach map sytuacyjno - wysokościowych lub ewidencyjnych (w rejonach, gdzie brak jest map 

sytuacyjno - wysokościowych), pozyskanych z zasobów geodezyjnych w formie wydruku 

komputerowego na kartach formatu A3. Kopie map sytuacyjno – wysokościowe, winny być 

naniesione na karty projektu z mniejszym kontrastem w stosunku do nakreślonych dróg  

i oznakowania. Minimalne wymagania odnośnie formy graficznej kart (wielkość i rodzaj czcionek, 

wielkość znaków, sposób opisywania lokalizacji znaków, sposób oznaczania drogi i jej elementów) 

powinny być zgodne z formą przedstawioną w Załączniku graficznym nr 2. Zamawiający wymaga 

aby na kartach była naniesiona jezdnia drogi z poboczami, istniejącymi chodnikami wraz  

z kilometrażem. Pozostałe parametry drogi takie jak rodzaje nawierzchni, parametry łuków, spadki 
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poprzeczne i podłużne, są wymagane w zależności od zastosowanych znaków mających odniesienie 

do sytuacji drogowej.  

Na odcinkach dróg spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124) należy zaprojektować 

oznakowanie poziome. Naniesione znaki na skrzyżowaniach z drogami krajowymi i wojewódzkimi, 

powinny być uzgodnione odpowiednio z GDDKiA lub Urzędem Marszałkowskim.  

Projekty powinny posiadać wersję elektroniczną w ogólnodostępnym programie do 

odtwarzania i posiadać: 

1. Wymagane przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia. 

2. Opis stanu istniejącego oznakowania. 

3. Plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000. 

4. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 opracowany na podkładach geodezyjnych 

sytuacyjno - wysokościowych lub ewidencyjnych zawierający: 

a) lokalizację projektowanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu wraz z podanym kilometrażem ich osadzenia, 

b) parametry geometrii drogi z kilometrażem. 

5. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze. 

6. Nazwisko i podpis projektanta. 

Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z przepisami ustawy z dnia  

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110), rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784), 

oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311). 


