
Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wprowadzeniu tymczasowej organizacji 

ruchu podczas 3, Gdańsk Maraton w dniach 08 – 09.04.2017. 

Zamówienie obejmuje usługę wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu podczas imprezy 

3. Gdańsk Maraton w dniach 08-09/04/2017: 

1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu podczas dwóch dni  zgodnie z 

załącznikiem. 

a. W dniu 08/04/2017 (sobota) odbywa się bieg na 5km. Projekt organizacji ruchu w 

załączniku numer 1.  

b. W dniu 09/04/2017 (niedziela) odbywa się bieg na 42,195km. Projekt organizacji 

ruchu w załączniku numer 2. (Znaki U-21b rozstawione w odległości maksymalnie 

30metrów). 

c. Zamknięcie ulicy Żaglowej w dniach 8-9/04/2017. Projekt organizacji ruchu w 

załączniku numer 3.  

2. Wyprodukowanie oraz montaż i demontaż 250 sztuk tablic informujących  

o utrudnieniach w ruchu. Format tablic 40x60cm, tablice wykonane z PCV z nadrukiem 

odpornym na warunki atmosferyczne. Tablice zamontowane pomiędzy 1 a 2 kwietnia 

2017 do godziny 24:00. Tablice zdemontowane do dnia 11 kwietnia 2017 do godziny 

24:00. Projekt tablic w załączniku numer 4. Miejsce montażu w uzgodnieniu z 

Zamawiającym wzdłuż trasy 42 kilometrów. 

3. Wykonawca rozstawi pachołki w ilości 100 sztuk na ulicy Marynarki Polskiej w dniu 

09/04/2017. 

4. Wykonawca odbędzie wspólnie z Zamawiającym przejazd trasy na 7 dni przed datą 

organizacji imprezy oraz stawi się w siedzibie Zamawiającego i odbędzie odprawę 

roboczą. 

5. Wykonawca stawi się na odprawę z służbami miejskimi zaangażowanymi w 

zabezpieczanie trasy imprezy. O terminie wspólnej odprawy Wykonawca zostanie 

powiadomiony najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą odprawy. 
 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis spełnienia warunków: 

 

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne w celu 

prawidłowego wykonania niniejszego zamówienia. 

W celu wykazania się spełnieniem warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

Wykonawca musi wykazać się w całości należytym wykonaniem łącznie co najmniej trzech 

usług polegających na wprowadzaniu tymczasowej organizacji ruchu podczas imprez 

sportowych, o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, nie 

krótszych niż dystans półmaratonu na pojedynczej pętli (21,0975km), wykonanych w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest 

krótszy – w tym okresie. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, nie później niż na dzień 

składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 1 

 

 



 

Oświadczenie dla składającego ofertę: 

Oświadczam, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonałem/am co najmniej trzy usługi 

polegające na wprowadzaniu tymczasowej organizacji ruchu podczas imprez sportowych, o 

charakterze  

i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, nie krótszych niż dystans 

półmaratonu na pojedynczej pętli (21,0975km) 

Lp. Nazwa obsługiwanej  imprezy gdzie wprowadzona 

została tymczasowa organizacja ruchu wraz z podaniem 

nazwy Zleceniodawcy 
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