
                                                                                                Załącznik nr 1
           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

          Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w 
zakresie zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Płocku na osiedlu „Zielony Jar” pomiędzy ulicami 
Armii  Krajowej,  Monte  Cassino  i  Batalionu Parasol  na  działce  o  nr  ewidencyjnym 3690/13 w ramach 
zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino 
na osiedlu Zielony Jar – prace przygotowawcze”.  

Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na wykonanie  
zaprojektowanych  robót  od  organu  administracji  architektoniczno  –  budowlanej  ustala  się  na  dzień 
30.11.2014r, 

I. Informacje o zadaniu inwestycyjnym:

     Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się na osiedlu „Zielony Jar” w sąsiedztwie budynku 
administracyjnego  Spółdzielni  Mieszkaniowej  ”Budowlani”  pomiędzy  ulicami  Armii  Krajowej,  Monte 
Cassino i Batalionu Parasol. Teren jest płaski, porośnięty trawą z kilkoma niedużymi drzewami i obniża się  
w kierunku wschodnim do pobliskiego Jaru Rosicy. W chwili obecnej na przedmiotowym obszarze znajdują 
się”dzikie” boiska do piłki nożnej o podłożu trawiastym. 
    Zamawiający informuje ponadto, że Uchwałą Nr 346/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 
2003 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ w 
Płocku. Zakresem projektowym na działce o nr ewid 3690/13 objęty jest jedynie obszar oznaczony 4ZP w  
powyższym M.P.Z.P.- działkę obrazuje załącznik graficzny nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia, natomiast  
zakres projektowy obrazuje fragment z M.P.Z.P. będący załącznikiem nr 2  do opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający  na  wyżej  opisanym  terenie  zaplanował  wstępne zagospodarowanie  terenu,  jednak 
Zamawiający jednocześnie zastrzega, że ostateczna wersja zostanie wspólnie wypracowana z projektantem,  
Zamawiającym i Radą Mieszkańców Osiedla „Zielony Jar” na etapie spotkań roboczych.
Wstępne zagospodarowanie w/w terenu zakłada:
 Wyrównanie terenu i przepoziomowanie nieznaczne.
ad.1 -  Półkolisty placyk z kostki brukowej- warstwa wierzchnia upodobniona do granitu, o wymiarach:  
40x20 cm, w kolorze jasno-szarym, o powierzchni 1 48,7 m2.
ad.2-   Fontanna z obiegiem zamkniętym o wymiarach: 4,90x7,40 m, o wysokości 1 ,6 m, z płyt granitowych 
niepolerowanych, łamanych o grubości 30-40 cm, ułożonych nieregularnie, naprzemiennie w poziomie, w 
kolorze szarym z zastosowaniem innych kamieni  o  zabarwieniu zielonym.  Basen fontanny wykonany z 
zastosowaniem kamieni polerowanych, jasno-popielatych. Fontanna wyposażona w reflektory podwodne i  
nawodne.  Woda  spływająca  po  kamieniach  do  basenu  fontanny,  filtrów  i  pompy  (24  Volt).  Należy 
przewidzieć  zaprojektowanie  przyłącza  wody  do  fontanny  wraz  z  czujnikami  poziomu  wody  i  
automatycznego  jej  dopuszczania,  zabezpieczenia  pompy  przed  suchobiegiem  oraz  umożliwienie 
spuszczenia wody z fontanny w przypadku jej  awarii,  czyszczenia oraz zabezpieczenia na zimę.  Placyk  
wokół fontanny o powierzchni 102,5m2 wyłożony kostka brukowa jak półkolisty placyk o wymiarach kostki 
20x20 cm w kolorze jasno-szarym. Placyk usytuowano na poziomie 32 cm powyżej przyległego terenu i  
jednocześnie 64 cm wyżej niż półkolisty placyk (poz.1 ).
ad.3-  Placyk parkowy- na poziomie +32 cm w stosunku do wymienionej poz.1, o powierzchni 93,5m2,  
wyłożony kostką brukową o wymiarach 20x20 cm w kolorze jasno-szarym, taka jak wokół fontanny.
ad.4-   Plac  zabaw dla  dzieci  o  powierzchni  357m2,  wyposażony w atestowane  urządzenia  zabawowo-
sprawnościowe typu: zjeżdzalnie, huśtawki, karuzele, trampoliny itp. Na terenie placu przewidziano ławki  
dla opiekunów i wiatę-domek. W sąsiedztwie urządzeń teren wyłożony matami ochronnymi. Plac zabaw 
ogrodzony ozdobnym drewnianym płotkiem w kolorze jasnego drewna i nasadzeniami z krzewów tawuły 
zółto-zielonej.
ad.5-   ścieżka o szerokości 3m łącząca zagospodarowywany teren z ulicą Batalionu Parasol. Nawierzchnia  
taka jak dla ciągu pieszego (ad.6).
ad.6-  Ciąg pieszy ze  ścieżką rowerową o szerokości  5,5m.  Nawierzchnia wykonana z kostki  brukowej 
identycznej jak wykonana w części od Parku Północnego do ulicy Armii Krajowej. Strefa rowerowa i piesza 
rozdzielona pasem zieleni.
ad.7-   Boisko do gry w siatkówkę o wymiarach 9,0x1 8,0m. o nawierzchni poliuretanowej
ad.8-  Siatka osłonowa boiska siatkówki o wysokości 4,0m na słupkach metalowych. Całość w kolorze
zielonym.



ad.9-   Plac ćwiczeń  sprawnościowych o powierzchni 64,0m2 wyposażony w terenowe urządzenia
sprawnościowe. Plac wyłożony matami zabezpieczającymi w obrębie urządzeń.
ad.10 -  Pergola drewniana. Element powtarzalny, ozdobny. Drewno w kolorze ciemny brąz.
ad.11 - Murek osłonowy o wysokości 30cm, szerokości 40 cm z kamienia łamanego. Teren wyposażono w 
lampy  parkowe  o  wysokości  3,5m  w  kolorze  grafitowym.  W  ciągu  pieszym  lampy  niskie  takie  jak 
zastosowano w ciągu biegnącym od Parku Północnego.
Ławki parkowe proponowane drewniano-metalowe o długości 2,5m z oparciami w kolorze ciemny brąz-  
drewno,  metal  w  kolorze  grafitowym.  Śmietniczki  parkowe  metalowe  z  daszkami,  uchylne  w  kolorze 
grafitowym.
Park należy przystosować dla osób niepełnosprawnych- przy wszystkich schodkach- łagodne podjazdy.
Pozostałe ścieżki proponuje się wykonać z polbruku w kolorze jasno-szarym. Teren powinien posiadać w 
rejonie placyku (poz.3) rozdzielnie terenową elektryczną do zasilania urządzeń (imprezy plenerowe).
Południowa strona działki na granicy z parkingiem- oznaczenie 7KS, za murkiem kamiennym (poz.1 1 )-  
teren na poziomie jednakowym tj. 25cm powyżej placyku (poz.1 ) od ulicy Armii Krajowej do łącznika 
(poz.5) w kierunku wschodnim przyległości do terenów domków jednorodzinnych planuje się podwyższenie 
i wymodelowanie terenu w nasyp pod ozdobne nasadzenia. Maksymalne podwyższenie o średnio 50 cm.
W terenie przewidziano nasadzenia w postaci drzew i krzewów. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi działki  
4ZP w pobliżu Jaru Rosicy nie planuje się nasadzeń wysokich.
Otoczenie fontanny proponuje się wypełnić roślinnością zieloną, całoroczną, iglastą, płożącą. Uzupełnieniem 
są drzewka iglaste o wysokości do 1m (jałowce) oraz rośliny liściaste, płożące ozdobne w owoce (irga).
W środkowej części ciągu pieszego (poz.6) zaplanowano nasadzenia takie jak w ciągu biegnącym od Parku  
Północnego tj. z berberysu bordowego.
W obrębie ciągu pieszego planuje się nasadzenie z krzewów niskich do 60cm w kolorze bordowo-zółto-
zielonym- tawuły formowane w prostokąty, krzewów o wysokości do 1m - pęcherznicy bordowej i zielonej  
oraz krzewów o wysokości do 2,5m tj. dereń żółty, dereń biały, wierzba japońska, robinia akacjowa, ognik.
Na  nasypach  planuje  się  posadzenie  krzewów  o  wysokości  do  50cm  pogrupowanych  pod  wzgledem 
rodzajów i kolorów: berberys bordowy, tawuła, irga, jałowce płożące, pięciornik, trzmielina.
W parku planuje się również posadzenie drzew takich jak: świerk, jodła, brzoza i wierzba płaczaca, modrzew  
oraz jałowiec kolumnowy. W obrębie placyku (poz.1 ) po lewej i prawej stronie zaplanowano posadzenie  
krzewów róży okrywowej w kolorze białym i różowym o wysokości do 40cm. Za murkiem (poz.1 ) na 
podwyższonym terenie wykonano nasadzenia z drzew liściastych, korony drzew formowane w kule- robinia 
akacjowa. W obrębie placyku dla dzieci w ścisłej bliskości ogrodzenia zaplanowano posadzenie krzewów
tawuły zółto-zielonej.
 Wyżej  opisane,  proponowane zagospodarowanie  terenu obrazują załączniki  nr  3  i  nr  4 do opisu 
przedmiotu zamówienia. 
  
II. W ramach opracowania dokumentacji należy wykonać:

1) Projekt zagospodarowania terenu wraz z rozrysowaniem wszystkich szczegółów projektowanej architektury 
oraz szczegółowym ich opisem i zwymiarowaniem odległościowym umożliwiającym ich zlokalizowanie w 
terenie w ilości 4 egzemplarze.

2) Projekty budowlane i projekty wykonawcze  wszelkiej  niezbędnej  dla prawidłowego funkcjonowania 
infrastruktury  technicznej przewidzianej do wykonania  m.in. przyłącza wodociągowego i kanalizacji 
spustowej  do  fontanny,  oświetlenia  terenu,  zasilania  fontanny  -  w  ilości  4  egzemplarze  każdego  
opracowania.

3) Dokumentacje  techniczne  dotyczące  technologi  wykonania  i  montażu  elementów  architektury 
związanych między innymi z placem zabaw, fontanną, siłownią na wolnym powietrzu, boiskiem oraz  
zastosowaną  pod  urządzenia  nawierzchnią  wraz  ze  szczegółowymi  domiarami  umożliwiającymi  ich 
zlokalizowanie w terenie.   

4) 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,

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

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

7) Projekt tymczasowej organizacji ruchu – na czas budowy  - 4 egz, 
8) Projekt docelowej organizacji ruchu –  4 egz.,,



9)   Wykonanie dokumentacji usunięcia drzew kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu     
       jak również wykonanie dokumentacji nasadzeń zastępczych jako rekompensaty za usuniętą roślinność   
       wraz z zaopiniowaniem obydwu dokumentacji przez Oddział Kształtowania Środowiska, 

W  dokumentacji  nasadzeń  zastępczych  należy  zwymiarować  posadowienie  roślinności  celem 
jednoznacznego jej zlokalizowania w terenie.  

10) Wykonanie badań geotechnicznych
11)  Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do każdej dokumentacji,
12)  Wykaz opracowań,
13)  Przedmiary robót wykonane dla każdej branży oddzielnie – po 2 egz.
14)  Kosztorysy inwestorskie wykonane dla każdej branży oddzielnie – po 2 egz.
15)  Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenia zamiaru
      wykonania robót budowlanych wydanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. 
16) Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów a także urządzeń podziemnych i   
       naziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym,
17) Wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów i uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu
       umowy oraz prawidłowej realizacji projektu,
18) Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich warunków technicznych i wytycznych do
      projektowania niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji. Oznacza to, że w przypadku 
      konieczności uzyskania w trakcie projektowania warunków technicznych i wytycznych do projektowania 
      lub w przypadku konieczności dokonania zmian w uzyskanych już przez Wykonawcę   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.  
19) 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 stosownego dokumentu przez organ 
      administracji architektoniczno-budowlanej umożliwiającego wykonanie robót budowlanych.
20) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń wraz z uzyskaniem
      stosownego dokumentu wydanego przez organ administracji architektoniczno-budowlanej umożli- 
      wiającego wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych, których uzyskanie okaże się niezbędne do 
      prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
21) 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 dokumentu od organu administracji architektoniczno-budowlanej umożliwiającego wykonanie 
      zaprojektowanych robót budowlanych,,
22)  Prace projektowe powinny być wykonane zgodnie z :
       - Zarządzeniem Nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011,
       - Zarządzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011, 
       - Zarządzeniem Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011.
       - Zarządzeniem Nr1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012r.,
       - Zarządzeniem Nr 1868/12 Prezydenta Maista Płocka z dnia 4 lipca 2012. 
       Treść zarządzeń wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej  www.bip.ump.pl.
23)  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. 
24) Przekazanie Zamawiającemu kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentem 
       wydanym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej umożliwiającym wykonanie  
       zaprojektowanych robót budowlanych w 4 egzemplarzach każdego opracowania , przy czym dwa  
       egzemplarze powinny posiadać oryginalne pieczątki organu administracji architektoniczno – budowlanej 
      a dwa pozostałe egzemplarze powinny być ich kolorową 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  

http://www.bip.ump.pl/


       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). Powyższa ilość egzemplarzy nie obejmuje egzemplarzy, które 
       Wykonawca powinien złożyć do Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury. 
25) 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 uzyskanym dokumentem 
      wydanym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej umożliwiającym wykonanie 
      zaprojektowanych robót budowlanych, których uzyskanie okaże się niezbędne do prawidłowego 
      wykonania przedmiotu umowy, następuje stosownym protokołem przekazania dokumentacji. 
26) 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.
27) Oświadczenie Wykonawcy, że przekazana wersja elektroniczna dokumentacji jest odzwierciedleniem 
      dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wersji papierowej. 
28) Ostateczny odbiór prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obustronnie 
       podpisanego protokołu odbiorczego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT.
29) 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 - uzytkowym (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.   Nr243,  ppoz1623,  z  późn.  zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu  
budowlanego,
− ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006 r , Nr 156, poz. 1118- tekst jednolity z  
późniejszymi zmianami),
− obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.     

30) 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. 
31)  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. 
32) Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
       zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Płocku na osiedlu „Zielony Jar” pomiędzy ulicami  Armii 
       Krajowej, Monte Cassino i Batalionu Parasol na działce o nr ewidencyjnym 3690/13 wraz z decyzją o 
       pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych.
33)  Dokumentacja, wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe będą podpisane przez osoby ją 
       wykonujące oraz przez osoby sprawdzające, ponadto potwierdzone uprawnieniami budowlanymi do 
       wykonywania zawodu.
34)  Wykonawca określi, w miejscach skrzyżowania uzbrojenia istniejącego i projektowanego, rzędne tych 
       sieci.  
35)  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. 
36)  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.
37)  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zahamowaniu prac projektowych i o ich przyczynach. 
38) 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.
39)  W ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wypełnioną Tabelę  
       Elementów Scalonych załączoną do przedmiotu zamówienia. 

III. Zamówienie obejmuje również przygotowanie materiałów do projektowania i wykonanie  
następujących czynności:

1) wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500,
2) wykonanie rozpoznania terenowo-prawnego gruntów przeznaczonych pod inwestycje,
3) wykonanie podziału geodezyjnego działek, których podział będzie niezbędny dla  zrealizowania 

inwestycji, 
- wykonanie wstępnego projektu geodezyjnego na mapach zasadniczych wraz z badaniami hipotecznymi 
dzielonych nieruchomości – w razie takiej konieczności,
- wykonanie podziału geodezyjnego na podstawie prawomocnych postanowień opiniujących pozytywnie 
podział działek wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej w/w podział – w razie takiej konieczności.

4) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania,             
5) 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.),

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

7) 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,   

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

9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zezwoleń, uzgodnień, decyzji, pozwoleń, opinii, których 
uzyskanie okaże się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy dla zakresu rzeczowego 
zadania inwestycyjnego, 

10) przekazanie Zamawiającemu projektów budowlanych i  wykonawczych wraz ze stosownym
      dokumentem wydanym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej umożliwiającym 
      wykonanie zaprojektowanych robót budowlanych, których uzyskanie okaże się niezbędne do 
       prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w 4 egzemplarzach,              
10) 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).    
11) uzyskanie  sprawdzenia  poszczególnych  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  przez  osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe w danej specjalności,
12) 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.

13) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego ok. 6 spotkań roboczych 
      Projektantów z Zamawiającym i Radą Mieszkańców Osiedla „Zielony Jar”  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 zagospodarowania projektowanego terenu wraz 
      z propozycją podziału gruntów przeznaczonych pod inwestycję.  Na ostatnim spotkaniu Wykonawca 
   przedstawi kompletną dokumentację wraz z uzgodnieniami, przed złożeniem wniosku  do organu  
        administracji achitektoniczno – budowlanej. Po każdym spotkaniu RMO „Zielony Jar” będzie 
        wypożyczał materiały projektowe od projektanta przygotowane na spotkanie celem zaprezentowania 
        ich mieszkańcom i uzyskania ich akceptacji bądź zebrania informacji co do proponowanych zmian. 
        Informacje o zmianach w koncepcji zagospodarowania terenu oraz zastosowanych urządzeń będą 
        przekazywane projektantowi, który na kolejnych spotkania będzie przedstawiał propozycję 
     zagospodarowania terenu po zmianach. Harmonogram spotkań zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu 
       roboczym po przedstawieniu możliwości organizacyjnych i czasowych każdej ze stron. Projektant na 
       pierwsze i kolejne spotkania zobowiązany jest posiadać katalogi urządzeń, które zostały zaproponowane 
       w przygotowywanych przez siebie koncepcjach wizualizacyjnych oraz katalogi urządzeń równoważnych 
       i zamiennych a związanych z kompleksowym zagospodarowaniem omawianego przedmiotu umowy.     
13) Wykonawca  będzie  uczestniczył  wraz  z  zamawiającym  w  prezentacji  wyników  prac  stanowiących 

przedmiot  niniejszego  zamówienia  zarówno  władzom  Miasta,  jak  i  instytucjom  zewnętrznym  bez 
dodatkowej odpłatności.

14) 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.

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

16) 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  inne 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,

        


