
                                                 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
w zakresie nawierzchni drogi wraz z chodnikami, wjazdami, dojściami do posesji oraz miejscami 
postojowymi,  oświetleniem  ulicznym,  odprowadzeniem  wód  opadowych,  odcinkami  kanalizacji 
sanitarnej i wodociągowej od kolektorów do granic nieruchomości w granicach pasa drogowego 
wraz z usunięciem kolizji  powstałych przy projektowaniu nowej drogi z istniejącym uzbrojeniem 
technicznym  w łączniku  (pomiędzy  ulicą  Lokalną  a  płn.  sięgaczem ulicy  Kątowej)  wraz  z  płn. 
sięgaczem ulicy Kątowej na osiedlu Imielnica  w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
„Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną a północnym sięgaczem ulicy Kątowej wraz z brakującą 
infrastrukturą”. Zakres  projektowy w sposób poglądowy obrazuje załącznik nr 1a do niniejszego 
opisu przedmiotu zamówienia.

Termin  opracowania  dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem  decyzji  zezwalającej  na 
realizację inwestycji drogowej ustala się na dzień 30.10.2014r. 

I. Informacja o zadaniu inwestycyjnym:
W pasie  nieistniejącego  jeszcze pasa drogowego płn.  sięgacza ulicy Kątowej  oraz  łącznika  w 
kierunku  ulicy  Lokalnej  istnieje  jedynie  sieć  wodociągowa  (warunki  techniczne  Wodociągów 
Płockich  z  11.04.br.).  Opracowanie  dokumentacji  technicznej  będzie  obejmowało  budowę 
docelowej  nawierzchni  płn.  sięgacza  ulicy  Kątowej  wraz  z  łącznikiem  do  ulicy  Lokalnej,  sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odcinkami sieci (przyłączami) od kolektora głównego do 
granicy własności  nieruchomości oraz odcinki  sieci  wodociągowej  od istniejącej  sieci  do granic 
własności nieruchomości dla wszystkich nieruchomości nie posiadających jeszcze tych mediów 
zarówno  zabudowanych  jak  i  niezabudowanych  lub  nowo  wydzielonych  w  granicach  pasa 
drogowego.  Ponadto na całej  długości  projektowego zakresu należy zaprojektować oświetlenie 
uliczne.  W opracowaniu należy uwzględnić również niezbędną infrastrukturę dla planowanej  do 
realizacji  inwestycji  pn. „Przedszkole Miejskie Nr 34 wraz z filią Młodzieżowego Domu Kultury”, 
której Inwestorem są Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. Obecnie w celu zapewnienia komunikacji 
(dojazdu) do zaprojektowanego Przedszkola Miejskiego wraz z filią Młodzieżowego Domu Kultury 
została zaprojektowana tymczasowa droga dojazdowa wraz z miejscami postojowymi.
Zamawiający na dzień dzisiejszy dysponuje następującymi dokumentami, które należy uwzględnić 
w procesie projektowania: 
1)  pismo  z  MZD  z  dnia  08.04.2014r.  znak  MZD-DT.432.2.15.2014.BS  informujące  o  układzie 
drogowym - załącznik nr 1b,
2) warunki do projektowania oświetlenia ulicznego z MZD - pismo z dnia  11.04.2014r. znak MZD-
DI.4202.28.2014.CP - załącznik nr 1c,
3) pismo z Energa Operator SA Oddział w Plocku z dnia 17.04.2014r. znak EOP-71MZE-001408-
2014 informujące o zamierzeniach inwestycyjnych w 2014r. - załącznik nr 1d,
4) pismo z dnia 11.04.2014r. znak TT/5/2106/2014 z Wodociągów Płockich określające warunki 
techniczne dla wodociągu i kanalizacji sanitarnej - załącznik nr 1e,
5) pismo z dnia 11.04.2014r. znak TT/5/2107/2014 z Wodociągów Płockich określające warunki 
techniczne dla kanalizacji deszczowej - załącznik nr 1e,

Zamawiający  informuje  ponadto,  że  Uchwałą  Nr  673/XXXI/00  Rady  Miasta  Płocka 
z dnia 19 września 2000 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku. 

II. Obowiązki Wykonawcy:
W ramach opracowania dokumentacji należy wykonać:
1) Projekty budowlane i  projekty wykonawcze nawierzchni  płn.  sięgacza ulicy Kątowej  wraz z 

łącznikiem w kierunku ulicy Lokalnej wraz z chodnikami, wjazdami i dojściami do posesji (do 
granic własności), dojściami do śmietników oraz miejscami postojowymi w ilości 4 egzemplarze 
każdego opracowania. Zjazdy, dojścia do posesji i do śmietników powinny być zaprojektowane 
na  podstawie  dokonanych  przez  Wykonawcę  uzgodnień  z  wszystkimi  właścicielami  i 
współwłaścicielami posesji, które to uzgodnienia będą przekazane Zamawiającemu na piśmie 
w oddzielnej teczce w formie protokołu z wyrażeniem zgody. 
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2) Projekty  budowlane  i  projekty  wykonawcze   wszelkiej   niezbędnej   dla  prawidłowego 

funkcjonowania    płn.  sięgacza  i  łącznika    infrastruktury   technicznej    (kanalizacja  sanitarna,   
deszczowa, oświetlenie) w ilości po 4 egzemplarze dla każdej branży.
UWAGA: Wszelkie odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej nie powinny 
stanowić odrębnego opracowania dla poszczególnych działek lecz stanowić część składową 
projektu  budowlanego  i  wykonawczego  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  oraz 
wodociągowej. 

3) Projekty budowlane i projekty wykonawcze dotyczące usunięcia wszelkich kolizji w przypadku 
ich wystąpienia i konieczności ich uwzględnienia w trakcie realizacji inwestycji - po 4 egz. dla 
każdej kolizji,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej branży oddzielnie – po 4 egz. dla 
każdej branży,   

5) W przypadku konieczności  uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia,

6) Projekt tymczasowej organizacji ruchu – na czas budowy  - 4 egz, 
7) Projekt docelowej organizacji ruchu –  4 egz.,
8) Projekt całościowego zagospodarowania terenu – 4 egz.,
9) Wykonanie dokumentacji usunięcia drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym 

jak również wykonanie dokumentacji  nasadzeń zastępczych jako rekompensaty za usuniętą 
roślinność  wraz  z  zaopiniowaniem  obydwu  dokumentacji  przez  Oddział  Kształtowania 
Środowiska, 

10) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do każdej branży,
11) Wykaz opracowań,
12) Przedmiary robót wykonane dla każdej branży oddzielnie – po 2 egz.  
13) Kosztorysy inwestorskie wykonane dla każdej branży oddzielnie – po 2 egz. 
14) Wykonanie  pomiarów  geodezyjnych  oraz  inwentaryzacji  obiektów  a  także  urządzeń 

podziemnych i naziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym,
15) Wykonanie  wszelkich  badań,  ekspertyz,  pomiarów i  uzgodnień  niezbędnych  do  wykonania 

przedmiotu umowy oraz prawidłowej realizacji projektu,
16) Uzyskanie  od  odpowiednich  jednostek  opiniujących  wszelkich  brakujących  warunków 

technicznych i wytycznych do projektowania oraz wszelkich innych niezbędnych do właściwego 
opracowania  dokumentacji.  Oznacza to,  że  w przypadku  konieczności  uzyskania  w trakcie 
projektowania innych, dodatkowych warunków technicznych i wytycznych do projektowania niż 
te,  które zostały wyszczególnione w punkcie  I.  Informację o zadaniu inwestycyjnym  lub 
w  przypadku  konieczności  dokonania  zmian  w  istniejących   warunkach  technicznych 
i wytycznych do projektowania – np. ich uaktualnienie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje 
o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej oraz własnym staraniem i na własny koszt 
uzyska nowe lub zaktualizowane warunki techniczne i wytyczne do projektowania i uwzględni 
je  w  opracowywanej  dokumentacji  projektowej.  Zmiana,  uaktualnienie  lub  wydanie  nowych 
warunków  technicznych  oraz  wytycznych  do  projektowania,  wykonanie  uaktualnienia 
dokumentacji  po  zmianie  warunków  technicznych  oraz  wytycznych  do  projektowania  nie 
stanowi podstawy do zmiany wartości wynagrodzenia zawartej z Zamawiającym umowy.  

17) Dokonanie  wszelkich  uzgodnień  z  Inwestorem,  właściwymi  do  tego  instytucjami 
i organizacjami, gestorami sieci w trakcie projektowania, a także przedłożenie Inwestorowi do 
zatwierdzenia  kompletnej  i  posiadającej  wszelkie  uzgodnienia  dokumentacji  przed  jej 
złożeniem przez Wykonawcę do Wydziału strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury 
o wydanie decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na realizację 
inwestycji.

18) Uzyskanie  wszelkich  wymaganych  prawem  opinii,  uzgodnień,  decyzji  wraz  z  uzyskaniem 
decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na realizację inwestycji 
i ewentualnych zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, których uzyskanie okaże się 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

19) Wykonawca  zobowiązuje  się,  w  zakresie  projektowania,  do  opracowania  i  wzięcia 
odpowiedzialności  za  Projekt  Budowlany  oraz  każdy  inny  dokument  wymagany  przez 
Zamawiającego  zgodnie  z  Prawem  rządzącym  umową,  a  po  zaakceptowaniu  Projektu 
Budowlanego  przez  Zamawiającego  uzyskania  w jego  imieniu  decyzji  organu  administracji 
architektoniczno-budowlanej zezwalającej na realizację inwestycji.
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20) Prace projektowe powinny być wykonane zgodnie z :
-Zarządzeniem  Nr  581/11 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  22  czerwca  2011r.  w  sprawie: 
wprowadzenia  zasad  gospodarki  materiałami  rozbiórkowymi  pochodzącymi  z  inwestycji 
prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka.
-Zarządzeniem  Nr  610/11 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  30  czerwca  2011r.  w  sprawie: 
wprowadzenia Instrukcji na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego, naruszonych 
w  wyniku  robót  kanalizacyjnych,  wodociągowych,  ciepłowniczych,  gazociągowych, 
elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.
-Zarządzeniem  Nr  688/11 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  29  lipca  2011r.  w  sprawie: 
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i 
remontów dróg
-Zarządzeniem Nr  1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012r.  w sprawie: zmiany 
zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 r.  dot.wprowadzenia 
wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i remontów dróg.
-Zarządzeniem  Nr  1868/12 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  4  lipca  2012r.  w  sprawie: 
wprowadzenia  Instrukcji  wykonania  prac  związanych  z  regulacją  wysokościową  urządzeń 
uzbrojenia podziemnego.
Treść zarządzeń wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej  www.bip.ump.pl.
21) Dokumentacja powinna być zaprojektowana z poszanowaniem wartości krajobrazu i istniejącej 

szaty roślinnej, a przede wszystkim wartościowego drzewostanu w taki sposób, aby służył on - 
przy  zapewnieniu  mu właściwych  warunków do  wzrostu  i  rozwoju  –  jako  gotowy  element 
zielonej oprawy ulicy. 

22) Przekazanie  Zamawiającemu  kompletnego  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  wraz  z 
decyzją organu administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na realizację inwestycji 
w 4 egzemplarzach każdego opracowania,  przy czym dwa egzemplarze powinny posiadać 
oryginalne  pieczątki  organu  administracji  architektoniczno–budowlanej,  a  dwa  pozostałe 
egzemplarze powinny być ich kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zamawiający 
wymaga aby zamówione egzemplarze dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością 
wpięcia  dokumentów.  Inne  opracowania,  które  stanowią  część  składową  opracowanej 
dokumentacji, a które nie wymagają zaopiniowania przez organ administracji architektoniczno–
budowlanej  należy  wykonać  również  w  4  egzemplarzach  (wyjątek  stanowią  kosztorysy 
inwestorskie i przedmiary robót, które należy wykonać po 2 egzemplarze), 

23) Przekazanie  Zamawiającemu  dwóch  wersji  elektronicznych  kompletnej  dokumentacji 
porojektowo-kosztorysowej  na płycie CD lub DVD, przy czym wersja elektroniczna powinna 
być skanem dokumentacji  w wersji  papierowej  egzemplarza z oryginałem uzgodnień,  opinii 
i  oświadczeń,  zapisanym  w  formacie  PDF.  Pierwsza  wersja  elektroniczna  dokumentacji, 
z  przeznaczeniem  dla  Inwestora,  powinna  zawierać  skany  wszystkich  dokumentacji  wraz 
z  kosztorysami  inwestorskimi  i  przedmiarami.  Druga  wersja  elektroniczna  dokumentacji, 
z przeznaczeniem do Wydziału Zamówień Publicznych, powinna zawierać skany wszystkich 
dokumentacji  z  przedmiarami  bez kosztorysów inwestorskich.  Przekazanie  Zamawiającemu 
kompletnej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  wraz  z  uzyskaną  decyzją  organu 
administracji architektoniczno-budowlanej zezwalającej na realizację inwestycji i ewentualnych 
zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych, których uzyskanie okaże się niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  następuje stosownym protokołem przekazania 
dokumentacji. 

24) Oświadczenie Wykonawcy,  że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi  przepisami  techniczno-budowlanymi  oraz  normami,  że  zostaje  wydana  w 
stanie pełnym, kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

25) Oświadczenie  Wykonawcy,  że  przekazana  wersja  elektroniczna  dokumentacji  jest 
odzwierciedleniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wersji papierowej. 

26) Ostateczny  odbiór  prawidłowo  zrealizowanego  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie 
obustronnie  podpisanego  protokołu  odbiorczego,  stanowiącego  podstawę  do  wystawienia 
faktury VAT.

http://www.bip.ump.pl/
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27) Wykonawca zapewni opracowanie wszelkiej dokumentacji z należytą starannością w sposób 

określony w przepisach, wymaganiami aktualnych ustaw a w szczególności: 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod  
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie 
funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego  
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.U.  z  2004r.  Nr  202,  poz.  2072  
z późniejszymi zmianami),
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r  
(Dz.U. z 2010r.  Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy  
projektu budowlanego,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,  poz.  1118- tekst  
jednolity z późniejszymi zmianami),
- obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.     

28)  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa 
ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel dla którego została 
opracowana, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie projektu niezgodnie z parametrami 
ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. 

29)  Przy  odbiorze  dokumentacji  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia  jakości 
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej.  Wszystkie  wady  i  braki  zauważone  podczas 
sprawdzania dokumentacji po jej przekazaniu Zamawiającemu Wykonawca będzie usuwał na 
pisemne  wezwanie  Zamawiającego.  Ponadto  wszystkie  wady  i  braki   w  trakcie  realizacji 
inwestycji z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego,  w tym też okresie będzie ją 
uzupełniał i modyfikował. Czynności o których mowa wyżej Wykonawca będzie realizował w 
ramach  wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego w/w zakres rzeczowy. 

30)  Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
północnego sięgacza ulicy Kątowej wraz z łącznikiem w kierunku ulicy Lokalnej wraz z decyzją 
organu administracji  architektoniczno-budowlanej  i/lub  zgłoszeń zezwalających na realizację 
inwestycji.

31)  Dokumentacja, wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe będą podpisane przez osoby 
ją wykonujące oraz przez osoby sprawdzające, ponadto potwierdzone uprawnieniami 
budowlanymi do wykonywania zawodu.

32)  Wykonawca  określi,  w  miejscach  skrzyżowania  uzbrojenia  istniejącego  i  projektowanego, 
rzędne tych sieci.  

33) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, celem pozyskania informacji, które 
mogą  być  konieczne  do  przygotowania  oferty  oraz  do  zawarcia  umowy  i  wykonania 
zamówienia.  Także  zaleca  się  aby  zdobył,  na  swoją  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko, 
wszelkie  dodatkowe  informacje,  które  mogą  być  konieczne  do  przygotowania  oferty  oraz 
zawarcia  umowy  i  wykonania  zamówienia.  Koszty  dokonania  wizji  lokalnej  terenu  budowy 
poniesie Wykonawca. 

34) Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi i 
propozycje  dotyczące  dokumentacji  i  dołożą  starań  dla  usunięcia  ewentualnie  powstałych 
utrudnień hamujących prace projektowe.

35)  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o  zahamowaniu  prac  projektowych  i  o  ich 
przyczynach. 

36) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów, których 
Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym 
zakresie, celem niedopuszczenia do opóźnień. Zamawiający zastrzega jednak, że nie będzie 
wykonywał  za  Wykonawcę  działań,  do  których  Wykonawca  zobowiązał  się  na  podstawie 
zawartej umowy.

37)  W ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wypełnioną 
Tabelę Elementów Scalonych załączoną do przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3. 
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III. Zamówienie obejmuje również przygotowanie materiałów do projektowania i wykonanie 
następujących czynności:

1) wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500,
2) Rozpoznanie  terenowo-prawne  gruntów  do  celów  projektowych  i  w  razie  konieczności 

wykonanie podziałów geodezyjnych
- wykonanie wstępnego projektu geodezyjnego na mapach zasadniczych wraz z badaniami 
hipotecznymi dzielonych nieruchomości – w razie takie konieczności

- wykonanie podziału geodezyjnego na podstawie prawomocnych postanowień opiniujących 
pozytywnie podział działek wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej w/w podział - w razie 
takie konieczności

3) wykonanie rozpoznania terenowo-prawnego gruntów przeznaczonych pod inwestycje,
4) wykonanie podziału geodezyjnego działek, których podział będzie niezbędny dla  zrealizowania 

inwestycji, 
5) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania, 
6) dokonanie  wszelkich  uzgodnień  wraz  z  zatwierdzeniem  lub  zaopiniowaniem  projektów 

budowlanych  i   wykonawczych  (np.  MZD,  Wodociągi  Płockie,  Energa  Oświetlenie,  Energa 
Operator, Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, itp.),

7) wykonanie  badań  geotechnicznych  z  ustaleniem  kategorii  geotechnicznej  warunków 
posadowienia, określeniem przydatności gruntu rodzimego do zasypania wykopów i sposobu 
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu,

8) wykonanie dokumentacji  usunięcia drzew kolidujących z projektowanym układem drogowym 
jak również wykonanie dokumentacji  nasadzeń zastępczych jako rekompensaty za usuniętą 
roślinność  wraz  z  zaopiniowaniem  obydwu  dokumentacji  przez  Oddział  Kształtowania 
Środowiska,   

9) Wykonawca  otrzyma  na  swój  pisemny  wniosek  upoważnienie  (pełnomocnictwo)  do 
reprezentowania  i  występowania  w  imieniu  Zamawiającego  w  sprawach  dotyczących 
projektowania,                                

10) uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej 
zezwalającej  na  realizację  inwestycji i  ewentualnych  zgłoszeń  zamiaru  wykonania  robót 
budowlanych, których uzyskanie okaże się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy dla zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego, 

11) sprawowanie  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji  zadania  inwestycyjnego  w  trybie 
określonym  w  art.  20  ust.  1  pkt  4  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane 
(z późniejszymi zmianami).    

12) uzyskanie sprawdzenia poszczególnych projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe w danej specjalności,

13) uzyskanie  danych  wyjściowych  do  kosztorysowania:  Wykonawca  w  porozumieniu 
z Zamawiającym jest zobowiązany przed  przystąpieniem do wykonania przedmiarów robót 
i  kosztorysów inwestorskich ustalić i  spisać dane techniczne,  technologiczne,  organizacyjne 
oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej.

14) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  w  siedzibie  Zamawiającego  minimum  3 
spotkań  roboczych Projektantów  z  Zamawiającym,  Miejskim  Zarządem  Dróg  i  innymi 
jednostkami opiniującymi na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, w celu omówienia 
przyjętych  rozwiązań  projektowych  i  materiałowych,  które  muszą zakończyć  się  pisemnymi 
protokółami sporządzanymi przez Wykonawcę i podpisanymi przez wszystkich uczestników w 
dniu,  w  którym  odbyło  się  spotkanie.  W  ciągu  35  dni  od  daty  podpisania  umowy 
Wykonawca przedstawi wstępną koncepcję projektowanego płn. sięgacza ulicy Kątowej 
oraz  łącznika  w kierunku ulicy Lokalnej.  Na ostatnim  spotkaniu  Wykonawca  przedstawi 
kompletną  dokumentację  wraz  z  uzgodnieniami,  przed  złożeniem  wniosku   do  organu 
achitektoniczno-budowlanego.
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15) Wykonawca  będzie  uczestniczył  wraz  z  Zamawiającym  w  prezentacji  wyników  prac 
stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zarówno władzom Miasta, jak i  instytucjom 
zewnętrznym.

16) Wykonawca  przed  złożeniem  wniosku  do  organu  architektoniczno-budowlanego  przygotuje 
i wypełni druk „Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane”, które następnie przedkłada Zamawiającemu celem jego podpisania.

17) Terminy  wprowadzenia  poszczególnych  organizacji  ruchu  muszą  być  uzgodnione  z 
Zamawiającym w formie pisemnej.

18) Wykonawca  uzgodni  geometrię,  przekrój  podbudowy  z  MZD  oraz  Pełnomocnikiem 
ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Urzędu Miasta Płocka i uzyska od 
w/w jednostek pisemną akceptację zastosowanych rozwiązań.

19) Wykonawca  wszelkie  dodatkowe  opracowania  niezbędne  do  uzyskania  wymaganych 
opinii, uzgodnień, decyzji, badań, ekspertyz, pomiarów, warunków, postanowień uzyska 
własnym staraniem i na swój koszt. Ponadto wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty 
ponoszone przez Wykonawcę w celu kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy. 

U W A G A:
1. Wykonawca  zobowiązany jest w razie konieczności  w imieniu Zamawiającego:

-uzyskać wytyczne konserwatora przyrody,
-uzyskać  opinie  dotyczące  ochrony  środowiska,  tj.  decyzję  o  środowiskowych  
uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia,  a w razie  konieczności   sporządzić  
raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko, 
-  uzyskać  w  razie  potrzeby  operat  wodnoprawny  i  uzyskać  pozwolenie  wodnoprawne  na  
wybudowanie urządzeń i odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.



WZÓRWZÓR

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCHTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych

Cena 
netto

VAT Cena brutto

1 Mapy do celów projektowych

2 Dokumentacja geotechniczna

3 Projekt zagospodarowania terenu

4 Projekt drogowy budowlany

5 Projekt drogowy wykonawczy

6 Projekt budowlany - oświetlenie ulicy

7 Projekt wykonawczy- oświetlenie ulicy

8 Projekt budowlany  kanalizacji deszczowej 

9 Projekt wykonawczy  kanalizacji deszczowej

10 Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej

11 Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej

12 Projekt budowlany+wykonawczy odcinków 
sieci wodociagowej

13 Projekt organizacji ruchu na etapie 
prowadzenia prac

14 Projekt docelowej organizacji ruchu

15 Plan BIOZ

16 Przedmiar robót  branża drogowa

17 Przedmiar robót branża elektryczna-
oświetlenie uliczne

18 Przedmiar robót branża  sanitarna – dla 
kanalizacji sanitarnej

19 Przedmiar robót branża  sanitarna – dla 
kanalizacji deszczowej

20 Przedmiar robót branża sanitarna - dla 
odcinków sieci wodociągowej

21 Przedmiary do dokumentacji uwzględniających 
usunięcie kolizji - według branż

22 Kosztorys inwestorski  b. drogowa



23 Kosztorys inwestorski b. elektryczna – 
oświetlenie uliczne

24 Kosztorys inwestorski  b. sanitarna - dla 
kanalizacji deszczowej

25 Kosztorys inwestorski  b. sanitarna - dla 
kanalizacji sanitarnej 

26 Kosztorys inwestorski  b. sanitarna - dla 
odcinków sieci wodociągowej

27 Kosztorys inwestorski do dokumentacji 
uwzględniających usunięcie kolizji - według 
branż

28 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót - b. drogowa

29 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót – oświetlenie uliczne 

30 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót – kanalizacja deszczowa

31 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót – kanalizacja sanitarna

32 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót – odcinków sieci wodociągowej

33 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót do dokumentacji uwzględniających 
usunięcie kolizji - według branż

34 Odpowiednie decyzje organu architektoniczno 
– budowlanego

35 Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z 
projektem nasadzeń zastępczych

36 Ustalenia środowiskowe

37 Obsługa geodezyjna

38 Operat wodnoprawny i pozwolenie 
wodnoprawne na wybudowanie urządzeń i 
odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

39 Inne

                                                              RAZEM     



 Załącznik nr 2   

INFORMACJE DO PRZYGOTOWANIA UMOWY

dotyczącej  opracowania  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej  dla  zadania  pn.  „Budowa 

łącznika  pomiędzy  ulicą  Lokalną  a  północnym  sięgaczem  ulicy  Kątowej  wraz  z  brakującą 

infrastrukturą”

1) Termin wykonania kompletnego przedmiotu umowy: 30.10.2014 r.

2) Przedłużenie terminu realizacji umowy może ulec zmianie w przypadku:

a) zwłoki instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas wykonania przypisanych im 

czynności o okres równy tej zwłoce,

b) zwłoki  Zamawiającego w akceptacji  lub określeniu  zastrzeżeń do zastosowanych rozwiązań 

projektowych  i  materiałowych  ustalanych  na spotkaniach  roboczych  z Wykonawcą,  w terminie 

dłuższym niż 14 dni 

3) Sposób zapisania wynagrodzenia Wykonawcy w umowie:

• Wynagrodzenie wyraża się kwotą brutto:.................. (słownie: ......................), w tym kwota 

netto:  ................, podatek VAT (23 % w kwocie ......................),

• w przypadku zmiany stawek podatku VAT po dniu zawarcia  umowy,  ceny jednostkowe 

brutto będą mogły ulec odpowiedniej  korekcie,  w zależności  od zmiany stawki  podatku 

VAT. Powyższe zostanie zapisane w formie aneksu do umowy.

4) Wynagrodzenie ryczałtowe będzie płatne w dwóch ratach:

 I  rata  w  wysokości  80 %  wartości  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  umowie  -  po 

wykonaniu  i  złożeniu do Zamawiającego dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  wraz  z 

uzyskaną  decyzją  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  zezwalającą  na 

realizację inwestycji, potwierdzonych sporządzonym protokołem przekazania.

 II rata w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w umowie - po sprawdzeniu 

przez Zamawiającego – w terminie 30 dni  od daty podpisania  protokołu  przekazania  – 

kompletności i jakości dokumentacji, z zastrzeżeniem poniższych zapisów.

Jeżeli w terminie wyżej określonym Zamawiający nie wniósł żadnych zastrzeżeń do dokumentacji, 

wówczas Strony podpisują protokół odbiorczy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT. 

Jeżeli  natomiast  w  wyniku  sprawdzenia  dokumentacji  stwierdzono  jakiekolwiek  zastrzeżenia 

Wykonawca  usunie  je  w  terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  i  po  ich  ostatecznym 

usunięciu  Wykonawca  przekaże  poprawioną  (uzupełnioną)  dokumentację,  która  zostanie 

ponownie  sprawdzona  przez  Zamawiającego  w  terminie  do  30  dni  od  daty  przekazania. 

Ostateczny  odbiór  prawidłowo  zrealizowanego  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie 

obustronnie podpisanego protokołu odbiorczego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury 
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5) Gwarancje i rękojmie:

a)    Wykonawca udzieli trzyletniej gwarancji na wykonane prace projektowe (36 miesięcy),

b)  uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku 

do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za 

wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

6) Stwierdzenie przygotowania zawodowego dla osób, które będą wykonywać lub uczestniczyć w 

wykonaniu  zamówienia  wraz  z danymi  na temat  ich  kwalifikacji  niezbędnych  do wykonania 

zamówienia  (należy  również  załączyć  uprawnienia  oraz  zaświadczenie  potwierdzające 

przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). Wymagane uprawnienia 

budowlane w specjalnościach: 

− drogowej,

− instalacyjnej  w zakresie niezbędnych do zaprojektowania  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

sanitarnych, 

− instalacyjnej  w zakresie niezbędnych do zaprojektowania  sieci,  instalacji  i  urządzeń 

elektroenergetycznych,

7) Warunki płatności

-   Termin realizacji faktur – do 30 dni licząc od daty wpływu faktur/y do Urzędu Miasta Płock.

-  Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto wskazane 

przez Wykonawcę na fakturze.

- Wykonawca  oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego 

otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP  ........................................

- Zamawiający oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej to: 774-31-35-712.

- Strony ustalają,   że   zapłata     następuje   z   chwilą   obciążenia    rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8) Dane dotyczące obowiązków Zamawiającego.

9) Dane dotyczące obowiązków Wykonawcy.

10) Konieczność wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 

ofertowej brutto (określenia w ofercie w jakiej formie deklaruje się Oferent je wnieść).

11) Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną.
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2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za 

wady. Ustawowa rękojmia ulega przedłużeniu o czas trwania gwarancji.

12) Przeniesienie praw autorskich.

a)  w  umowie  zawrzeć  informację  dot.  praw  autorskich  i   zasad  ich  przeniesienia  na 

Zamawiającego.

13) Zasada zachowania poufności

a) W umowie zawrzeć klauzulę poufności zgodnie z Instrukcją In-25

b)  Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  z  Polityką  Zintegrowanego  Systemu  Zarządzania 

Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi 

na  stronie  www.zsz.plock.eu;  regulacje  nieujawnione  publicznie  z  uwagi  na  wymagania 

bezpieczeństwa informacji zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu niniejszej umowy, zaś 

Wykonawca niniejszym deklaruje ich stosowanie – wprost lub odpowiednio.

14) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  tajemnicy  wszelkich  informacji,  dokumentów 

handlowych i technicznych w sprawie opracowania dokumentacji i kosztorysów.

15) Odbiór przedmiotu umowy:

a) odbiór opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej potwierdzony zostanie  pisemnym 

protokółem, który sporządzony zostanie po dostarczeniu opracowania Zamawiającemu.

b)  Wykonawca  składa  wykonane  przez  siebie  opracowanie  dokumentacji  w  siedzibie 

Zamawiającego w …............ Płocku, dołączając do niego:

- spis treści;

- oświadczenie Wykonawcy o tym, że opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej jest 

zgodne z umową, ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy 

technicznej  oraz normami,  że zostaje wydana w stanie pełnym,  kompletnym z punku widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

-  oświadczenie  o  zgodności  i  kompletności  dokumentacji  w  wersji  papierowej  z  wersją 

elektroniczną.

c)  Przy  odbiorze  dokumentacji  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia  jakości 

dokumentacji     projektowo  –  kosztorysowej.  Wszystkie  wady  i  braki  zauważone  podczas 

sprawdzania  dokumentacji  po  jej  przekazaniu  Zamawiającemu  Wykonawca  będzie  usuwał  na 

pisemne wezwanie Zamawiającego. Ponadto wszystkie wady i braki  w trakcie realizacji inwestycji  

z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego,  w tym też okresie będzie ją uzupełniał i 

modyfikował.  Czynności  o  których  mowa  wyżej  Wykonawca  będzie  realizował  w  ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego w/w zakres rzeczowy.



- 4 -

d) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność względem Zamawiającego,  jeżeli  dokumentacja ma 

wady  zmniejszające  jej  wartość  lub  użyteczność  ze  względu  na  cel,  dla  którego  została 

opracowana, a w szczególności odpowiada za rozwiązania projektowe niezgodnie z parametrami 

ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.  Podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbiorczego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady ukryte.

17. Wykonawca zapewnia wszelkie wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w 

nim rozwiązań – na zapytania oferentów, dotyczących specyfiki budowy i dokumentacji, w trakcie 

trwania postępowania przetargowego, ponadto podczas realizacji jeśli nastąpi taka konieczność.

18. Kary umowne:

− Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a)  opóźnienie w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w  § ..... ust.  ........,  za każdy dzień opóźnienia,

b) opóźnienie w usunięciu wad opracowania w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi 

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § ..... ust.  ........, za każdy dzień 

opóźnienia  w ich usunięciu, ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego.

   c) opóźnienie w oddaniu tabeli elementów scalonych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto 

określonego w  § ..... ust.  ........,  za każdy dzień opóźnienia,

   d) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

bądź przez Wykonawcę z przyczyn  jego dotyczących  – w wysokości  10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § ..... ust.  ..........

e)   opóźnienie  w  przekazaniu  wstępnej  koncepcji  projektowanej  ulicy  w  wysokości  0,5  % 

wynagrodzenia brutto określonego w  § ..... ust.  ........,  za każdy dzień opóźnienia,   

f)   za  niedostarczenie  w  ciągu  7  dni  roboczych  od  dnia  podpisania  umowy kserokopii 

ubezpieczenia  prowadzonej  działalności  gospodarczej  w  zakresie  robót  budowlanych, 

przez  okres  co  najmniej  od  daty  podpisania  umowy  do  czasu  odbioru  końcowego 

obejmujące ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i 

deliktowej w wysokości co najmniej wartości kontraktu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto określonego w  § ..... ust.  ........,  za każdy dzień opóźnienia, 

g) Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego 

z wystawionej przez siebie faktury.

h) Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych.
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-  Wykonawca  ma  prawo  naliczać  odsetki  za  nieterminową  zapłatę  faktur  w  wysokości 

ustawowej.

W  umowie  powinny  mieć  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  oraz  innych  

ustaw  dotyczących   przedmiotu  umowy,  a  w  szczególności  winna  w  należyty  sposób  

zabezpieczać interesy Zamawiającego.

19)  W umowie zawrzeć zobowiązanie Wykonawcy do wskazania w fakturze numeru umowy wg 

centralnego rejestru umów zgodnie z instrukcją In – 25.

20)    Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  ubezpieczenia  prowadzonej  działalności 

gospodarczej w zakresie robót budowlanych, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy 

do czasu odbioru końcowego obejmujące ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności 

cywilnej  kontraktowej  i  deliktowej  w  wysokości  co  najmniej  wartości  kontraktu.  Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu kopie w/w polis ubezpieczeniowych  w ciągu 7 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy.

21)   Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy 

tabelę elementów scalonych.

22)  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 35 dni od dnia podpisania umowy wstępną 

koncepcję projektowanej ulicy.

23)  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

24)   Integralną częścią umowy jest opis przedmiotu zamówienia.




