Zolqcznik

1 do ogloszenio o

zom6wieniu nr 2DM1X,277.4,2020

Szczegrilowy Opis Przedmiotu zam6wienia
dotyczqcy wykonania niezbqdnych pomiar6w i okreSlenie wartoSci wskainik6w rezultatu osiegnietych

w wyniku realizacji dw6ch projekt6w zrealizowanych

1.

z

dofinansowaniem Srodk6w Unii Europejskiej

Okreglenieprzedmiotuzam6wlenia:

1.1. Przedmiotem zam6wienia jest wykonanie niezbqdnych pomiar6w i okre5lenie warto6ci wskainik6w
rezultatu wybranych projekt6w drogowych zrealizowanych z dofinansowaniem Srodk6w Unii
Europejskiej-

1.2. Zakres zam6wienia obejmuje wykonanie niezbqdnych pomiar6w
wymienionych wskainik6w rezultatu:

-

i

okreilenie wartoSci niiej

oszczqdno5i czasu w przewozach pasaierskich,
oszczqdno6i czasu w przewozach towarowych.

osiagnietych w wyniku realizacji projekt6w:

1)
2)

,,Przebudowa ul. Gen. F. Kleeberga w Bialymstoku",
,,Przebudowa odcinka ul. K. Ciolkowskiego w Bialymstoku",

1.3. Przedmiot zam6wienia nale2y wykonai i dostarczyd ZamawiajEcemu w jqzyku polskim w wersji
papierowej ielektronicznej- 2 egzemplarze (po 1egz. dla kaidego projektu), lacznie z edytowalnymi
arkuszami kalkulacyjnymi i modelami sluiEcymi do dokonania oblicze6.
Opracowanie powinno zawierai co najmniej:

-

wstep,
pomiary ruchu wraz z podaniem metodologii, zaioie6, analizy struktury pojazd6w, wyniki itp.

wyznaczeniewskainik6wrezultatu,
podsumowanie i wnioski, materiaty ir6dlowe.

1.4. Okreilenie wartoici wskainik6w rezultatu naleiy wykona6:

1.4.1. na podstawie aktualnych pomlar6w wtasnych Wykonawcy w zakresie

SDR przeprowadzonych

-

przez 2 dni robocze, caiodobowo na 5 punktach pomiarowych w tym 2 podw6jnych (C6ra/d6l)
- wskazanych przez ZamawiajAcego - zalqcznik Nr 5 do ogloszenia o zam6wieniu;

1.4.2. zgodnie

z metodologiq okre5lonq w studiach wykonalno5ci

1.4.3. zgodnie

z

projekt6w;

lnstrukcjE IBDiM dotyczEcq oceny efektywnoSci ekonomicznej przedsiqwziqi

drogowych i mostowych.

1.5. Zakresy rzeczowe poszczeg6lnych projekt6w, o kt6rych mowa powyiej znajdujq siq wstudiach
wykonalnoSci poszczeg6lnych zada6 stanowiqce zalqcznik Nr 6 do ogto szenta o zamow
1.5. Na kaide wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowiqzany jest do u ela n ia
dotyczacych treSci wykonanych opracowai
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