OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
„Wykonanie oznakowania w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie
Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.”
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie oznakowania pionowego i
poziomego wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie istniejącego
układu komunikacyjnego przed terminalem T2 i T3 Portu Lotniczego Poznań-Ławica w
strefie ogólnodostępnej.
2. Ogólny opis zakresu inwestycji
W ramach zadania należy wykonać oznakowanie zgodnie z „Projektem organizacji
ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica
Sp. z o.o.”, stanowiącym załączniki nr 9 do 12, w zakresie:
− demontażu oznakowania pionowego przewidzianego do demontażu wraz z odwozem,
− likwidacji oznakowania poziomego przewidzianego do likwidacji,
− wykonania oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego zgodnie z w/w projektem,
3. Organizacja robót
Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, Polskimi
Normami, obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną.
W trakcie wykonywania robót należy zapewnić ciągłą drożność całego układu
komunikacyjnego, zapewniając możliwość dojazdu pojazdów w dowolne miejsce.
Wykonawca zabezpieczy i oznakuje teren robót zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie instrukcjami i przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie
prowadzonych prac.
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu z powstałych odpadów
oraz pozostawienia terenu w miejscu prac w stanie niepogorszonym.
W związku z trwającymi lub planowanymi budowami i przebudowami parkingów
sąsiadujących z układem komunikacyjnym, może zaistnieć konieczność montażu kilku
znaków w późniejszym terminie, po ustaleniu z Zamawiającym.
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4. Zmiana zakresu oraz odroczenie w terminie części robót

- Rezygnuje się z wykonania oznakowania poziomego P-10, P-7a i P-7b z uwagi na dobry
stan istniejącego oznakowania.
- Oznakowanie poziome i pionowe związane z zaznaczonymi przejściami dla pieszych
należy wykonać w późniejszym terminie po realizacji korekty łuku. Korekta łuku w
ramach odrębnego zadania.
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5. Gwarancja
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia:
- oznakowanie pionowe i urządzenia BRD:
36 miesięcy
- oznakowanie poziome:
12 miesięcy
6. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej
Dokumentację powykonawczą należy sporządzić w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności:
− spis treści z odniesieniem do numeracji stron (wraz z wykazem wszystkich stron
dokumentacji w wersji elektronicznej edytowalnej np. .doc lub .xls),
− projekt organizacji ruchu z powykonawczo naniesioną lokalizacją oznakowania,
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
− deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, karty katalogowe i inne dokumenty
potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z
obowiązującymi przepisami,
zestawienie ilości poszczególnych znaków.
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