GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ul. Wronia 53
00-848 Warszawa
Telefon 22 375 87 09, fax 22 375 87 46

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Przedmiot zamówienia:
wykonanie pracy naukowo badawczej pt. „Instrukcja kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu
drogowego”.

Zakres zamówienia:
Instrukcja winna określać:
1.
2.
3.
4.

przedmiot, zakres i rodzaje kontroli brd,
zasady i metody wykonywania kontroli,
zasady i metody badania wpływu robót drogowych na brd,
źródła zagrożeń na drodze i w jej otoczeniu, a także zawierać zbiór typowych
błędów i usterek w istniejącej infrastrukturze drogowej,
5. zbiór najbardziej istotnych wskaźników wpływających na brd i podlegających
ocenie w ramach kontroli brd
6. wzory dokumentów kontrolnych i pokontrolnych, ze szczególnym uwzględnieniem
tworzenia rekomendacji dla działań długo i krótkoterminowych,
7. zbiór pytań pomocniczych przy wykonywaniu kontroli brd,
8. założenia do automatyzacji wykonywania kontroli stanu brd,
9. oprzyrządowanie niezbędne do wykonywania kontroli, łącznie ze specyfikacją
techniczną pojazdów jak i wykorzystywanego wyposażenia,
10. zasady klasyfikowania dróg pod względem poziomów brd,
11. zasady monitorowania podejmowanych działań i ocenę ich efektywności.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w obecności pracowników GDDKiA
pilotażowej kontroli stanu brd na wybranych odcinkach dróg krajowych (o łącznej
długości 130 km), a z przeprowadzonych czynności zostanie wykonany raport
i przedstawione będą rekomendacje niezbędnych działań do poprawy brd.

Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsza praca ma charakter pracy naukowo-badawczej i jest wyłączona spod
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych na
podstawie art.4,pkt 3 lit. e (Ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są
usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług
badawczych, które nie są w całości opłacane przez Zamawiającego lub których rezultaty
nie stanowią wyłącznie jego własności).

Data udzielenia zamówienia: 13.05.2013 r.

Termin wykonania zamówienia: 31.08.2013 r.

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.

Informacja o cenie oferty:
netto 115 000,00 zł

brutto 150 000,00 zł

