
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Koncepcji budowy drogi startowej o nawierzchni 
utwardzonej na lotnisku Płock”.

Opracowanie winno obejmować wykonanie dokumentacji zapewniającej możliwość wystąpienia 
do  Urzędu  Lotnictwa  Cywilnego  (ULC)  w  celu  zgłoszenia  zmian  sposobu  zagospodarowania 
lotniska Płock - użytkowanego przez Aeroklub Ziemi Mazowieckiej, polegającego na lokalizacji, 
na terenie lotniska drogi startowej (DS.) o nawierzchni utwardzonej kodu referencyjnego 1 z 
możliwością rozbudowy do kodu referencyjnego 2 wraz z określeniem lokalizacji stref zabudowy 
kubaturowej i infrastruktury dla potrzeb docelowych lotniska Płock.
Powyższa  zmiana  zagospodarowania  musi  uwzględniać  planowane  w  otoczeniu  lotniska 
inwestycje miejskie (których planowana lokalizacja obejmuje tereny zlokalizowane na osiedlu 
Trzepowo,  położone  na  wschód  od  terenów  będących  w  użytkowaniu  PKN  Orlen  SA)  oraz 
istniejące  obiekty  PKN  Orlen  SA i  związane  z  nimi  strefy  wyłączone  dla  lotów,  w  tym 
wyznaczenie  strefy  zakazu  lotów  zlokalizowanej  nad  północną  częścią  osiedla  Trzepowo  w 
Płocku.
Ponadto,  należy  uwzględnić  projekt  nowej  trasy  komunikacji  drogowej  wraz  z  jej  węzłami, 
przebiegającej  wzdłuż  wschodniej  granicy  lotniska,  koordynując  planowane  inwestycje  w 
miejscach kolizyjnych.

2. Koncepcja powinna zawierać:
1) Część graficzną:

a) Koncepcję planu zagospodarowania lotniska w skali 1:5000
b) Plan ograniczeń wysokości  zabudowy w rejonie lotniska w skali  1:25000 wraz z 

wykazem przeszkód lotniczych
c) Profil drogi startowej w skalach 1:500/5000

2) Część opisową określającą wprowadzane zmiany na lotnisku zgodnie z wymogami ULC.
Opracowana koncepcja ma umożliwić w przyszłości realizację budowy drogi startowej wraz z 
zabudową i infrastrukturą związaną z lotniskiem Płockim.  
Dodatkowo  należy  wykonać  na  mapie  i  w  skali,  określonej  przez  Zamawiającego  „Plan 
zagospodarowania lotniska Płock wraz z ograniczeniami wysokości zabudowy w rejonie lotniska” 
- do celów planistycznych.

3. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 
szczególności z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2012 
roku, poz. 933 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, z 
uwzględnieniem potrzeb przedmiotowego zamówienia.

Charakterystyka obszaru objętego opracowaniem
Teren  lotniska,  stanowiącego  przedmiot  zamówienia  zlokalizowany  w  północno-wschodniej 
części miasta w obrębie osiedla Kostrogaj Rolniczy, obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 
gruntów 27/1, 27/2, 27/3, 28 o łącznej powierzchni około 98 ha.
Obecnie lotnisko pełni funkcje lotniska sportowego o kodzie  ICAO: EPPL. Lotnisko zarządzane 
jest przez Aeroklub Ziemi Mazowieckiej. Posiada dwa krzyżujące się pasy startowe:
• Kierunek 13/31: Murawa, 680 x 300 m,
• Kierunek 08/26: Trawa, 550 x 250 m
Od strony zachodniej obszar lotniska graniczy z ulicą Bielską, stanowiącą część drogi krajowej 
nr 60. Od strony północnej i wschodniej w sąsiedztwie lotniska planowany jest przebieg drogi 
głównej ruchu przyśpieszonego – Trasy Północno-Zachodniej.

Wymagania stawiane wykonawcom w zakresie uprawnień i kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem  technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,



3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
4. wykonawcy  mogą  wspólnie  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  po  ustanowieniu 

pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
W przypadku wyboru takiej oferty, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W  celu  potwierdzenia  warunku  posiadania  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  oraz 
dysponowania  potencjałem  technicznym  Wykonawca  załączy  kserokopie  dokumentów 
potwierdzających spełnienie ww wymagań.

Termin realizacji – ustala się termin 3 miesiące od daty podpisania umowy. .

Stawka podatku VAT obowiązująca dla zadania: 23%

Osoby  uprawnione  do  kontaktowania  się  z  oferentami  w  zakresie  przedmiotu 
zamówienia:
Leszek Narkowicz – dyrektor Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury
Aneta Pomianowska – Molak -kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta
Daniel Falandysz – podinspektor w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta


