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Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego 

EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” 
 
 

Tom III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia  
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: RZ.271.4.2023 

 
KOREKTA ORGANIZACJI RUCHU W ZAKRESIE REGULACJI DOSTĘPNOŚCI 

OBSZARU CENTRUM MIASTA JELENIEJ GÓRY 
 

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
1. Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z Zatwierdzeniem 

Nr KT.44/2021 z dnia 16.08.2021 r. wraz z montażem automatycznych słupków blokujących  
w zabytkowej części miasta Jeleniej Góry.  

Zamówienie realizowane jest w ramach zadania budżetowego pn.: „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej 
Górze!” – Przebudowa nawierzchni zabytkowego centrum miasta wraz z likwidacją barier dla 
niepełnosprawnych. 

Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, 
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu 
„Rozwój lokalny”. 

 
2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: 

1) wymianę oraz montaż oznakowania pionowego             159 szt 
2) wymianę oraz montaż konstrukcji wsporczych   62 szt 
3) malowanie oznakowania poziomego    50 m 2 

4) dostawę i montaż stałych słupków blokujących   20 szt. 
5) dostawę i montaż demontowalnych słupków blokujących                7 szt. 
6) dostawę i montaż automatycznych słupków blokujących    3 szt. 
7) dostawę i montaż kamer ANPR     10 szt 
8) wykonanie instalacji zasilającej oraz sterującej słupkami    5 kpl. 
9) dostawę central i ich uruchomienie       2 kpl. 

 
Branża drogowa: 
W ramach zamówienia w zabytkowym obszarze centrum miasta Jeleniej Góry należy wykonać 
wymianę oznakowania pionowego, oraz wprowadzić nowe oznakowanie pionowe i poziome zgodnie  
z Projektem stałej organizacji ruchu (zatwierdzenie KT.44/2021 z dnia 16.08.2021 r.).  
W ramach branży drogowej dodatkowo należy: 
1) zamontować i podłączyć do sieci światłowodowej monitoringu miejskiego (budując nową 

kanalizację teletechniczną) trzy (3) automatyczne słupki blokujące w następujących lokalizacjach:  
a) ul. 1 Maja - na wys. budynku nr 54 (Załącznik nr 4 do Tomu III SWZ) wskazana na rys nr 2  

w projekcie stałej organizacji ruchu. Do projektowanego słupka należy wykonać przyłącze 
zasilające z szafki oświetlenia ulicznego nr J.G. SO - 99 o długości 20 m (budując nową 
kanalizację elektroenergetyczną) oraz przyłącze światłowodowe od studni JG506  
do projektowanego słupka - 26 m (budując nową kanalizację teletechniczną); 

b) ul. Klonowica - na wys. budynku nr 1 (Załącznik nr 4 do Tomu III SWZ) wskazana na rys nr 2  
w projekcie stałej organizacji ruchu. Do projektowanego słupka należy wykonać przyłącze 
zasilające z szafki oświetlenia ulicznego nr J.G. SO – 99 o długości 180 m (budując nową 
kanalizację elektroenergetyczną) oraz przyłącze światłowodowe od studni JG 504 
(wykorzystując istniejącą kanalizacją teletechniczną) do studni JG 541 – 20 m. Od studni JG541 
do projektowanego słupka – 12 m (budując nową kanalizację teletechniczną); 

c) ul. Jelenia - na wys. budynku przy 1 Maja 1 (Załącznik nr 5 do Tomu III SWZ) wskazana  
na rys nr 4 w projekcie stałej organizacji ruchu. Do projektowanego słupka należy wykonać 
przyłącze zasilające z szafki oświetlenia ulicznego nr J.G. SO – 101 o długości 50 m (budując 
nową kanalizację elektroenergetyczną) oraz przyłącze światłowodowe od studni JG347 do 
projektowanego słupka – 13 m (budując nową kanalizację teletechniczną). 
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2) Podłączyć do sieci światłowodowej monitoringu miejskiego dwa (2) istniejące słupki 
w lokalizacjach: 
a) pl. Ratuszowy - na wys. budynku nr 19 (Załącznik nr 6 do Tomu III SWZ). Do projektowanego 

słupka należy wykonać przyłącze zasilające z szafki oświetlenia ulicznego nr J.G. SO - 97  
o długości 30 m (budując nową kanalizację elektroenergetyczną). Do istniejącego słupka należy 
wykonać przyłącze światłowodowe o długości 4 m (wykorzystując istniejącą kanalizację 
teletechniczną), 

b) ul. Konopnicka - na wys. budynku nr 4 (Załącznik nr 7 do Tomu III SWZ). Do istniejącego słupka 
należy wykonać przyłącze światłowodowe o długości 6 m (wykorzystując istniejącą kanalizację 
teletechniczną). 

Dokumentacja techniczna istniejących słupków automatycznych, stanowi Załącznik nr 2  
do Tomu III SWZ.  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszystkie słupki automatyczne (zarówno te, 
które zostaną zamontowane jak i te już istniejące) współdziałały w ramach jednego systemu 
sterowania.   

3) Zamontować w lokalizacji przy każdym słupku automatycznym: 
a) dwie (2) kamery ANPR, wideo domofon podłączone do 2 central sterowania (Ratusz  

i Straż Miejska) oraz dwie (2) tabliczki informacyjne „Centrum Monitoringu Straż Miejska 75 752 
51 62” umieszczone na słupie (słup ozdobny nawiązujący do okolicznych lamp oświetlenia 
ulicznego – zdjęcie lampy oświetlenia ulicznego stanowi Załącznik nr 3 do Tomu III SWZ. 
Do kamer ANPR należy zakupić licencje, okres ważności licencji minimum 60 miesięcy.   

b) słupki blokujące (wg zatwierdzenia Nr KT.44/2021 z dnia 16.08.2021 r.)  

4) Po pracach instalacyjnych należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego  
z kostki granitowej z zachowaniem istniejącego wzoru. Zamawiający informuje, że część 
nawierzchni objęta jest gwarancją Wykonawcy robót w ramach zadania „Przebudowa ciągów 
pieszo-jezdnych w zabytkowym centrum Jeleniej Góry” i wszystkie prace odtworzeniowe należy 
wykonać w porozumieniu i uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5) Dostarczyć i podłączyć dwie (2) centrale do obsługi wideo domofonów (Ratusz i Straż Miejska). 
Centrale domofonowe do komunikacji z kierującymi pojazdami oraz do sterowania słupkami 
automatycznymi powinny zapewnić możliwość niezależnego sterowania dla każdej z lokalizacji. 
Możliwość komunikacji poprzez wideo domofony oraz sterowanie słupkami należy zapewnić 
poprzez łącze światłowodowe. Wpięcie do sieci światłowodowej monitoringu miejskiego należy 
wykonać pod nadzorem firmy utrzymującej przedmiotową sieć tj. "Alphatec Communication"  
Sp. z o.o., ul. Lipowa 18, 58-500 Jelenia Góra. 

 

Organizacja ruchu na czas wykonywanych robót: 
Wykonawca w ramach zadania opracuje i zatwierdzi projekt zmiany organizacji ruchu na czas 
wykonywania robót budowlanych. Po zakończeniu zadania Wykonawca zdemontuje i/lub usunie 
tymczasowe oznakowanie pionowe i poziome oraz przywróci nawierzchnie jezdni, chodników 
i pasy zieleni do stanu pierwotnego. 

 

II. Informacje ogólne: 
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres robót, który konieczny jest z punktu 

widzenia: Projektu organizacji ruchu, dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej – dla uzyskania końcowego efektu, określonego przez przedmiot niniejszego 
zamówienia. 
W przypadku braku wymienienia powyżej jakiejś czynności, która jest konieczna do prawidłowego 
wykonania zadania podstawą do odbioru będą stosowane przepisy oraz obowiązująca 
technologia robót w danym systemie. Elementy wymienione w pkt I stanowią orientacyjne 
zestawienie robót budowlanych niezbędnych do wykonania, jedynie w celu określenia skali 
przedsięwzięcia. 

2. Ustala się, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie miało formę 
ryczałtową ustaloną w oparciu o Projekt organizacji ruchu, dokumentację techniczną, STWiORB 
oraz SWZ, w tym Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe powinno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia, w szczególności obejmuje koszt: 
1) czynności związanych z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać 

własnym staraniem, 
2) urządzenia i utrzymania terenu budowy, 
3) wykonania robót budowlanych zgodnie z Projektem organizacji ruchu i dokumentacją 

techniczną oraz załącznikami wynikającymi z opisu przedmiotu zamówienia, 
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4) opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót i uzyskania jego zatwierdzenia 
przez właściwy organ oraz wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wg zatwierdzonego 
projektu, 

5) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, 
6) sporządzenia 2 egzemplarzy kompletnej dokumentacji odbiorowej, na którą składa się: 

dokumentacja powykonawcza w tym protokoły odbioru robót, certyfikaty, atesty dotyczące 
wbudowanych materiałów oraz zamontowanych urządzeń i wyrobów, wyniki prób i badań, 
dokumenty poświadczające sposób zagospodarowania odpadów oraz inne nie wymienione 
dokumenty istotne dla prawidłowego procesu zakończenia inwestycji oraz użytkowania 
przedmiotu zamówienia, 

7) właściwego zagospodarowania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), 

8) wszelkie inne niewyszczególnione w SWZ ani w załącznikach koszty, które będą konieczne 
do poniesienia dla prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

4. Zgodnie z art. 101 ust. 4 u.p.z.p ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w załączonej 
dokumentacji (wymienionej w pkt 9) przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, ocen 
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający 
dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu 
towarzyszą wyrazu „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, 
potwierdzających spełnienie wymagań. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 
− prowadzenia prac w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery; 
− zapewnienia odpowiedniego personelu posiadającego wymagane uprawnienia  

do kierowania i/lub wykonywania robót budowlanych lub czynności; 

6. Zamawiający będzie wymagał załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów 
potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie, powstałych podczas realizacji inwestycji, 
odpadów zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699  
z późn. zm.) 

7. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób: 
1) Zamawiający wymaga, aby czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w szczególności związane z wykonywaniem: 
a) robót przygotowawczych i rozbiórkowych,  
b) robót nawierzchniowych, 
c) robót instalacyjnych i montażowych, 
d) robót związanych z podbudową, 
e) prac związanych z wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót 

oraz jej likwidacją po zakończeniu prac, wykonaniem i utrzymaniem oznakowania 
zabezpieczającego, wdrożeniem stałej organizacji ruchu, 

f) prac związanych z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac 
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) 

2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) 
czynności. 

3) W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów,  
zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku 
nieudostępnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie 
umowy o pracę – Zamawiający naliczy karę w wysokości ustawowego minimalnego 
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miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia 
przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub nieudostępnienia stosownej dokumentacji - 
licząc za każdy stwierdzony przypadek. 

5) W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, 
dokumentów/ oświadczeń o których mowa w pkt 3), dotyczących weryfikacji zatrudnienia osób 
na podstawie umowy o pracę - Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 PLN za każdy 
dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na złożenie przedmiotowych 
dokumentów/oświadczeń. 

6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

 
8. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji, najpóźniej do dziesięciu (10) dni  

od zawarcia umowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy, Zbiorcze Zestawienie Kosztów wg 
wzoru poniżej.  
Harmonogram, o którym mowa powyżej będzie podlegał aktualizacji w trakcie procesu 
inwestycyjnego. 
Wszelkie zmiany w zakresie Harmonogramu Wykonawca obowiązany jest zgłaszać niezwłocznie 
do Zamawiającego w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie do 5 dni od daty 
zaistnienia okoliczności będącej podstawą zgłaszanej zmiany. 

 

Zbiorcze Zestawienie Kosztów: 

Lp. Nazwa elementu/ działu Wartość PLN netto Wartość PLN brutto 

1 2 3 4 

1 Docelowa organizacja ruchu                                                            

2. 
Automatyczne słupki blokujące wraz z podłączeniem 
i systemem   

RAZEM:   

 
9. Załączniki: 

1) Projekt organizacji ruchu Nr KT.44/2021 z dnia 16.08.2021 r.; 
2) Dokumentacja techniczna istniejących słupków automatycznych, zlokalizowanych: jeden przy 

Placu Ratuszowym (na wys. budynku nr 19), drugi przy ul. Konopnickiej (na wys. budynku  
nr 4); 

3) Zdjęcie istniejącej lampy oświetlenia ulicznego (jako wzór dla słupów ozdobnych, na których 
mają zostać umieszczone kamery ANPR). 

4) Mapa zasadnicza z zaznaczoną lokalizacją słupka automatycznego (ul. 1 Maja, Klonowica) 
5) Mapa zasadnicza z zaznaczoną lokalizacją słupka automatycznego (ul. Jelenia) 
6) Mapa zasadnicza z zaznaczoną lokalizacją słupka automatycznego (ul. Marii Konopnickiej) 
7) Mapa zasadnicza z zaznaczoną lokalizacją słupka automatycznego (pl. Ratuszowy) 
8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 


