
załącznik nr 1  

do Wzoru Umowy 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu podczas imprezy Challenge Gdańsk 2021 

współorganizowanej przez Gdański Ośrodek Sportu. 

 

Challenge Gdańsk 2021 

 

1. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w dniu 19.06.2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do  

 Wzoru Umowy, oraz w dniu 20.06.2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do Wzoru Umowy. 
 

2. Rozstawienie i złożenie wraz z transportem co najmniej 300 sztuk znaków U-21a przed tunelem, 

 w tunelu i za tunelem, zgodnie z poniższą tabelą w dniu 19.06.2021 r. 
 

Lp. Częstość rozstawiania Długość rozstawiania Ilość sztuk U-21a 

1 15 metrów Ok. 0,5 km, przed tunelem 35 

2 10 metrów Ok. 1,5 km, w tunelu 150 

3 15 metrów Ok. 0,5 km, za tunelem 35 

4 50 metrów Ok. 4km, za tunelem 80 
 

3. Rozstawienie i złożenie wraz z transportem co najmniej 380 sztuk znaków U-21a przed tunelem, 

 w tunelu i za tunelem, zgodnie z poniższą tabelą w dniu 20.06.2021 r. 
 

Lp. Częstość rozstawiania Długość rozstawiania Ilość sztuk U-21a 

2 15 metrów Ok. 0,5 km, przed tunelem 35 

3 10 metrów Ok. 1,5 km, w tunelu 150 

4 15 metrów Ok. 0,5 km, za tunelem 35 

5 50 metrów Ok. 8 km, za tunelem 160 
 

4. Wyprodukowanie wraz z montażem i demontażem 60 sztuk tablic informujących o utrudnieniach 

 w ruchu. Projekt tablic informacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Wzoru Umowy. 
 

5. Format tablic informacyjnych 40 x 60 cm +/- 1 cm. Tablice wykonane z PCV z nadrukiem  

 odpornym na warunki atmosferyczne: 
 

 1) tablice należy zamontować do dnia 12.06.2021 r. do godziny 24:00, 
 

 2) tablice zdemontować należy do dnia 21.06.2021 r. do godziny 24:00.  
 

6. Miejsce montażu w uzgodnieniu z Zamawiającym wzdłuż trasy Challenge Gdańsk  

 i przyległych im ulic. 
 

7. Wykonawca odbędzie wspólnie z Zamawiającym przejazd trasy na ok. 10 dni przed datą  

 organizacji imprezy oraz odbędzie odprawę roboczą. 
 

UWAGA: 

Gdański Ośrodek Sportu zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania imprezy, 

w przypadku, gdy nie będzie możliwe przeprowadzenie imprezy w planowanym terminie 

z uwagi przepisy prawa, które nie będą zezwalały na przeprowadzenie imprezy. 

 


