
Załącznik nr 1 do RITS.342.20.2019 
Demontaż urządzeń sygnalizacji świetlnej  

Strona 1 z 2 
 

 

 

Zadanie „Demontaż urządzeń sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach ul. Ogrodowa –Ratajczaka, 

Powstańców Wlkp. –Kościuszki, Kościuszki –Niezłomnych, Garbary –Wielka, Wierzbowa –

Mostowa polega na demontażu konstrukcji wsporczych ( wysięgników, masztów), osprzętu i kabli  

na wyłączonych sygnalizacjach świetlnych. 

  

Prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia polega na: 

- prawidłowym oznakowaniu miejsca robót (zgodnie z zatwierdzonymi przez Miejskiego Inżyniera 

Ruchu wzorami na oznakowanie tymczasowe miejsca robót) znakami drogowymi odblaskowymi 

takimi jak A-12abc, A-14, B-25, B-27, B-33(20,30,50),   C-9,C-10, C-11 i tablicami kierującymi U-

21ab, tablicami zamykającymi przewoźnymi U-26(A-14), U-26 a,b,c,  zaporami U-3ab (U-53), U-

20-a,b, urządzeniami bezpieczeństwa U-23- pachołki drogowe, lampami ostrzegawczymi żółtymi 

w ilościach odpowiednich do zakresu robót w danym dniu , montowanymi na odpowiednich 

słupkach zgodnie z Załącznikami do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. 

- demontażu wszystkich konstrukcji wsporczych ( wysięgników, masztów) na wyłączonych 

sygnalizacjach świetlnych. 

- demontażu okablowania z likwidowanych obiektów( UWAGA kable należy wyciągnąć z 

konstrukcji likwidowanych i pozostawić końcówki w najbliższych studniach kablowych w przypadku 

obiektów Ogrodowa –Ratajczaka, Powstańców Wlkp. –Kościuszki, Kościuszki –Niezłomnych z 

powodu braku kanalizacji kablowej kable zabezpieczyć należy w ziemi.) 

- demontażu elementów urządzenia bezpieczeństwa ruchu (sterownika) z szafy. UWAGA! Szaf 

nie demontować. 

- demontaż w całości fundamentów wylewanych - słupów wysięgnikowych i masztów niskich.  

- odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników, z właściwym zagęszczeniem gruntu. UWAGA! W 

przypadku nawierzchni objętych okresem gwarancyjnym odtworzenie należy wykonać 

przez gwaranta lub uzyskać od gwaranta pisemnej zgody (poświadczenia) na odtworzenie. 

- oznakowanie pionowe zdemontowane z usuwanych konstrukcji należy ponownie zamontować w 

tych samych miejscach na słupkach o średnicy 60,3 mm zgodnie z zatwierdzonymi projektami 

stałej organizacji ruchu. 

- nie dokonywać demontażu konstrukcji na którym zamontowana jest antena ACCESS 

POINT oraz/lub kamera monitoringu miejskiego tj.  na skrzyżowaniach Ogrodowa –

Ratajczaka, Powstańców Wlkp. –Kościuszki, Kościuszki –Niezłomnych, Garbary –Wielka, 
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Wierzbowa –Mostowa. W przypadku skrzyżowań, Ogrodowa –Ratajczaka, Powstańców 

Wlkp. –Kościuszki należy uciąć ramię wysięgnika, słup pozostawić 

 

Należy z Zamawiającym ustalić, które elementy poddać utylizacji i przedstawić stosowne protokoły 

złomowania. 

 

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej  

i zawodowej jeśli wykaże, że dysponuje:  

- co najmniej dwoma osobami posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne (wydawane na podstawie 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 ze zm.) uprawniające do 

wykonywania prac przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, na stanowisku eksploatacji w 

zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji 

i sieci elektroenergetycznych o napięciu poniżej 1 kV, w tym jednia osoba musi posiadać 

dodatkowo świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru, 

 - co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika prac  posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodne z ustawą z dnia 

07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 poz. 290, ze zm.), 

- co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika prac posiadającą uprawnienia 

budowlane do  kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie niezbędnym 

do wykonania zamówienia. 

- Wykonawca musi posiadać zaplecze techniczne pozwalające na prawidłowe wykonanie zadania 

m.in. pojazd z podnośnikiem koszowym, pojazd z hydraulicznym dźwigiem samochodowym (HDS), 

sprzęt do mechanicznego zagęszczania grunty i prac brukarskich. 

Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą 

odpowiedzialne za realizację zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane 

uprawnienia na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

 


