
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

polegającego na „Opracowaniu analiz porealizacyjnych dla zadań
inwestycyjnych pn.: 

1. "Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą,
znajdującej się w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 567 od km

0+096 do km 0+832 oraz od km 0+848 do km 2+347"

2. Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i
Wyszogrodzką) w Płocku,

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego”. 

1. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  analiz  porealizacyjnych dla  zadań

inwestycyjnych pn.:

1. Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą, znajdującej

się w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 567 od km 0+096 do km 0+832

oraz od km 0+848 do km 2+347,

2. Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) w

Płocku,

które  uzyskały  dofinansowanie ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju

Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Mazowieckiego”. 

Przez  analizy porealizacyjne rozumie  się  wykonanie  opracowań porównujących

ustalenia  i  wnioski  zawarte  w  raportach  o  oddziaływaniu  na  środowisko  oraz

decyzjach zezwalających na  realizację  poszczególnych  inwestycji  drogowych,  w

szczególności  ustaleń  dotyczących  przewidywanego  charakteru  i  zakresu

oddziaływania  przedsięwzięć na  środowisko  oraz  planowanych  działań

zapobiegawczych,  z  rzeczywistym  oddziaływaniem  przedsięwzięć na  środowisko,

zbadanym po  oddaniu  przedsięwzięć do  użytkowania  i  działaniami  podjętymi  dla

ograniczenia tego oddziaływania. 

2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania opracowań  

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  opracowań zgodnych  z  aktualnymi

przepisami prawa, wytycznymi obowiązującymi w zakresie zagadnień związanych z

przedmiotem zamówienia. Zapewnić taką jakość i rzetelność działań własnych, która

pozwoli  osiągnąć  założony  cel  zamówienia.  W  przypadku  propozycji  nowych
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rozwiązań służących ochronie środowiska, należy brać pod uwagę również aspekty

ekonomiczne  oraz  przedstawić  proponowane  rozwiązania  w  różnych  wariantach

cenowych.  Na  podstawie  posiadanych  przez  Zamawiającego  dokumentów

Wykonawca  dokona  analizy  zakresu  badań  tj.  ilości  punktów  pomiarowych

koniecznych do wykonania na poszczególnych inwestycjach drogowych.

3. Podstawa udzielenia zamówienia   

3.1. W zakresie inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z

brakującą  infrastrukturą,  znajdującej  się  w  ciągu  komunikacyjnym  drogi

wojewódzkiej nr 567 od km 0+096 do km 0+832 oraz od km 0+848 do km 2+347":

• Raport oddziaływania na środowisko dla postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zadania pn. "Rozbudowa ulicy Otolińskiej w

Płocku wraz z brakującą infrastrukturą, znajdującej się w ciągu komunikacyjnym

drogi wojewódzkiej nr 567 od km 0+096 do km 0+832 oraz od km 0+848 do km

2+347", Biuro Geologii i Sozologii GEOTECHNIKA z siedzibą w Łowiczu, luty 2010

roku;

• Decyzja Prezydenta Miasta Płocka WGK.II.76240-74/09-10 z dnia 21 maja 2010

roku  określająca  środowiskowe  uwarunkowania  realizacji  przedsięwzięcia  pn.:

"Rozbudowa  ulicy  Otolińskiej  w  Płocku  wraz  z  brakującą  infrastrukturą,

znajdującej się w ciągu komunikacyjnym drogi wojewódzkiej nr 567 od km 0+096

do km 0+832 oraz od km 0+848 do km 2+347";

• Decyzja  Wojewody  Mazowieckiego  WI.TM.7047-D/7/2008  z  dnia  26  listopada

2008 roku o ustaleniu lokalizacji drogi pn.: "Przebudowa ulicy Otolińskiej w Płocku

wraz z brakującą infrastrukturą, znajdującej się w ciągu komunikacyjnym drogi

wojewódzkiej  nr  567 od km 0+096 do km 0+832 oraz  od km 0+848 do km

2+347";

• Decyzja Ministra Infrastruktury BP-5/6mp-025-249-264/09 z dnia 18 marca 2009

roku zmieniająca decyzję z dnia 26 listopada 2008 roku;

 

3.2. W zakresie inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Granicznej -II etap (pomiędzy

ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) w Płocku":

• Raport oddziaływania na środowisko dla postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zadania  pn.: "Budowa ulicy Granicznej – II

etap (pomiędzy ulicami  Otolińską  i  Wyszogrodzką)  w Płocku",  Biuro  Geologii  i

Sozologii GEOTECHNIKA z siedzibą w Łowiczu, wrzesień 2009 roku;

• Decyzja Prezydenta Miasta Płocka WGK.II.76240-59/09 z dnia 10 listopada 2009
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roku określająca  środowiskowe  uwarunkowania  realizacji  przedsięwzięcia  pn.:

"Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)

w Płocku";

• Decyzja  nr 1/2010 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 stycznia 2010 roku o

zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie publicznej drogi gminnej, loklanej

klasy L – ulicy Granicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy

Granicznej – II etap (pomiedzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami:

Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą" zlokalizowanych w Płocku, ulica

Graniczna: na odcinku I od km 0+000 do km 1+364,00, na odcinku OO od km

0+000 do km 0+761,50

Ww. opracowania Zamawiający udostępni do wglądu zainteresowanym oferentom na

ich prośbę, natomiast Wykonawcy zamówienia wypożyczy na czas trwania umowy.

Zamawiajacy  udostępni  również dokumenatcję  projektową  (o  ile  zajdzie  taka

potrzeba) wraz z informacjami o ewentualnych, istotnych dla ochrony środowiska,

zmianach wprowadzonych w trakcie realizacji przedsięwziecia. Dodatkowe informacje

dotyczace  klimatu  akustycznego  w  mieście  Płocku  dostępne  są  na  stronie

internetowej http://www.plock.eu/MapPortal/.

3.3. Podstawy prawne

Wykonawca jest  odpowiedzialny  za wykonanie  przedmiotu  zamówienia zgodnie  z

aktualnymi przepisami prawa i obowiązującymi wytycznymi w zakresie zagadnień

związanych z przedmiotem zamówienia,  w tym w szczególności  z  następującymi

przepisami i normami :

− Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  (tekst

jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, 1238, z 2014 r., poz. 40, 47, 457,

822, 1101, 1146, 1322, 1662);

− Ustawa  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235,

1238, z 2014 r., poz. 587, 830, 1101, 1133);

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2013r.,

poz. 627, 628, 842, z 2014r., poz. 805, 850, 1101);

− Obwieszczenie Ministra Środowiska z 15 października 2013 roku w sprawie

ogłoszenia  jednolitego  tekstu  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska  w

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 112);

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  20 grudnia 2011 r. w sprawie
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wymagań  w  zakresie  prowadzenia  pomiarów  poziomów  substancji  lub

energii  w  środowisku  przez  zarządzającego  drogą,  linią  kolejową,  linią

tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1697);

− Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  17  stycznia  2003  r.  w  sprawie

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg,

linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być

przekazywane właściwym organom ochrony środowiska,  oraz terminów i

sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164);

4. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania opracowań

4.1. Założenia ogólne

     Analiza porealizacyjna powinna spełniać następujące wymagania:

a) określać  stopień  poprawności  metod  pomiarowych  i  prognostycznych

zastosowanych w raporcie,

b) weryfikować  zapisy  raportów  zalecających  do  stosowania  rozwiązania

techniczne przy budowie i eksploatacji dróg,

c) zweryfikować zastosowane w raporcie metody oceny,

d) ocenić zastosowane sposoby i metody ochrony środowiska,

e) zidentyfikować i ocenić skutki niekorzystnych oddziaływań,

f) wskazać nowe lub kolejne działania związane z  zastosowaniem wariantowych

zabezpieczeń  środowiska  (ze  wskazaniem ich  efektywności  i  przybliżonego

kosztu wykonania),

g) uzasadnić i wskazać konieczność (o ile zajdzie taka potrzeba) ustanowienia

obszaru  ograniczonego  użytkowania  wraz  z  określeniem  jego  granic  i

sposobem wykorzystania terenów i obiektów, jeżeli tam występują.

4.2. Pojedyńcza Analiza porealizacyjna powinna zawierać:

a) Opis stanu formalno – prawnego:

− dane podstawowe o obiekcie,

− podstawę  prawną  wykonania  analizy  porealizacyjnej  oraz  szczegóły

zakresu analizy na podstawie wydanych decyzji administracyjnych,

− cel  i  zakres  opracowania  (zakres  podstawowy  i  szczegółowy  na

podstawie  decyzji  i  zapisów  w  raportach  o  oddziaływaniu  na

środowisko).

b) Opis lokalizacji inwestycji, w tym w szczególności :

− zagospodarowanie terenu, 

− krótką  charakterystykę  środowiska  ze  szczególnym  uwzględnieniem

obszarów chronionych. 
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c) Charakterystykę  techniczną  obiektu  oraz  opis  zastosowanych  rozwiązań

minimalizujących oddziaływanie na środowisko, w tym w szczególności:

− charakterystyka obiektu,

− charakterystyka zastosowanych rozwiązań  ochronnych  –  zabezpieczeń

akustycznych.

d) Ocenę  zastosowanych  w  raportach  metod,  przytoczonych  wyników  i

sformułowanych wniosków.

e) Opis wykonywanych w ramach analizy porealizacyjnej pomiarów.

f) Ustalenie  rzeczywistego  oddziaływania  drogi  na  środowisko  w  zakresie

klimatu akustycznego.

g) Ocenę  skuteczności  zastosowanych  rozwiązań  technicznych  w  zakresie

minimalizacji  oddziaływania  na  środowisko  (ze  wskazaniem  ewentualnych

powodów małej skuteczności ich działania).

h) Ocenę  stopnia  spełnienia  wymogów  formalno  –  prawnych  zawartych  w

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

i) Wskazanie  czy  dla  analizowanej  inwestycji  możliwe  jest  zastosowanie

dodatkowych  środków  minimalizujących  oddziaływanie  na  środowisko  w

zakresie rozwiązań technicznych, organizacyjnych lub innych.  

j) Wskazanie  czy  dla  analizowanej  inwestycji  konieczne  jest  utworzenie

obszaru ograniczonego użytkowania (OOU). 

k) Wnioski końcowe dotyczące:

− analizy porównawczej wyników,

− oceny zastosowanych urządzeń ochrony środowiska i ich skuteczności,

− propozycję  dodatkowych,  wariantowych  zabezpieczeń,  programów

naprawczych,

− dotrzymania  standardów  jakości  środowiska  poza  terenem  pasa

drogowego, 

− utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

l) Zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym.

m) Część graficzną, załączniki, itp.

n) Nazwiska osób sporządzających analizę.

5. Część badawczo-pomiarowa

5.1. Założenia ogólne

Wykonawca  wykona  wszystkie  niezbędne  pomiary  i  badania.  Przy  analizie

oddziaływań przedsięwzięcia  na  środowisko  Wykonawca będzie  stosował  metody

badań, pomiarów, obliczeń i ekspertyz (inwentaryzacja i ocena stanu technicznego)

zgodne z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, a także najnowszą wiedzą
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techniczną,  stosując  sprzęt  i  oprogramowanie  komputerowe  odpowiadające

wymaganym  standardom  dokładności  danych.  Wyłącznie  po  wcześniejszym

uzyskaniu zgody Zamawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza

się  zmianę  metodyki  na  inną  zgodną  z  obowiązującymi  przepisami.  W  czasie

wykonywania  pomiarów i  badań  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezakłócania

ruchu publicznego na drodze.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  terenu  pomiarów,  badań  i

inwentaryzacji  w czasie ich trwania.  Koszty tych działań nie podlegają odrębnej

zapłacie. Kopie protokołów pomiarowych należy załączyć do opracowania.

5.2. Pomiary poziomów hałasu

Metody wykonania pomiarów

Pomiary  powinny  być  wykonane  metodą  bezpośrednią  ciągłych  pomiarów  w

ograniczonym  czasie  (24  godziny)  i  określać  równoważny  poziom  hałasu  dla

wymaganych okresów doby. Pomiary należy wykonać w 10 punktach pomiarowych.

Wyniki pomiarów należy odnieść do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W  ramach  pomiarów  poziomu  hałasu  należy  wykonać  pomiary  towarzyszące:

badania  natężenia  ruchu  i  jego  rozkład  w  czasie  dobowym  i  tygodniowym

(w podziale  na  pojazdy  lekkie  i  ciężkie),  prędkości  pojazdów  i  warunków

atmosferycznych  (siła  i  kierunek  wiatru,  temperatura,  wilgotność,

ciśnienie).Pomiary  te  należy  prowadzić  równolegle  (jednocześnie)  do  pomiarów

hałasu.

Sposób prezentacji wyników

 Część opisowa i graficzna opracowania powinna zawierać m. in.:

• charakterystykę  obszarów  podlegających  ocenie  pod  względem

akustycznym,

• zidentyfikowanie i scharakteryzowanie źródeł hałasu,

• przedstawienie metod wykorzystanych do wykonania pomiarów,

• wyniki  całodobowych  pomiarów  równoważnego  poziomu  dźwięku  we

wszystkich przekrojach pomiarowych w formie tabelarycznej i graficznej wraz

z lokalizacją przyrządów pomiarowych w każdym z punktów,

• ocena  skuteczności  zastosowanych  urządzeń  ochronnych  (pomiar  za

ekranem),

• wyniki pomiarów towarzyszących,

• dokumentację fotograficzną wszystkich przekrojów pomiarowych.
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6. Wy  magania dla   Wykonawcy  

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z przedmiotu zamówienia,

jak również zastosuje się do poniższych wytycznych:

a) Wykonawcy zaleca się wykonanie wizji lokalnej w terenie oraz pozyskania

wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej  realizacji

zamówienia.

b) Wykonawca, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, we własnym zakresie

i na własny koszt uzyska wszelkie zgody na wejście w teren konieczne do

przeprowadzenia badań.

c) Wszelkie  koszty  związane  z  naprawieniem  szkód  powstałych  w  trakcie

realizacji zamówienia oraz ewentualnych roszczeń właścicieli posesji ponosi

Wykonawca.

d) Praca powinna być przeprowadzona przy utrzymaniu przejezdności drogi.

e) Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów niezbędnych

do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  jest  zobowiązany  do

poinformowania  Zamawiającego faksem lub drogą e-mailową o terminie

pomiarów.

f) Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  udzielania  wyjaśnień  dotyczących

realizacji zamówienia oraz informowania Zamawiającego o problemach lub

okolicznościach  mogących  wpłynąć  na  jakość  lub  termin  wykonywania

pomiarów.

g) W przypadku stwierdzenia niedotrzymania standardów jakości środowiska

na analizowanym obszarze należy sformułować wnioski obejmujące również

propozycję  nowych  rozwiązań  technicznych,  technologicznych  lub

organizacyjnych  prowadzących  do  dotrzymania  standardów  jakości

środowiska oraz podać szacunkowy koszt ich realizacji.

h) Propozycje  rozwiązań,  o  których  mowa  powyżej należy  przedstawić

Zamawiającemu  przed  przekazaniem  przedmiotu  zamówienia,  w  celu

akceptacji.

i) W ramach niniejszej umowy, po przekazaniu Przedmiotu zamówienia przez

Zamawiającego do właściwego organu administracji  Wykonawca, w razie

potrzeby, będzie przygotowywał odpowiedzi na pytania oraz wyjaśnienia i

wprowadzi  ewentualne  zmiany,  których  konieczność  będzie  wynikać  

z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi,  w terminie wyznaczonym

przez Zamawiającego.

j) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uczestnictwa  w  organizowanych  przez

Zmawiającego spotkaniach w celu:

− przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac,
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− przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia.

k) Koszty zakupu map leżą po stronie Wykonawcy.

7.   Termin realizacji zamówienia  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 90 dni od dnia podpisania umowy.

Na dwa tygodnie przed terminem zakończenia realizacji  zamówienia Wykonawca

przedłoży Zamawiającemu po dwa egzemplarze opracowań oddzielnie dla każdej

z  inwestycji  drogowej w  wersji  papierowej  do  weryfikacji.  Zamawiający

zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w formie pisemnej i elektronicznej do

przedłożonych opracowań w terminie 7 dni. Wykonawca zobowiązany jest do ich

uwzględnienia w terminie umownym wykonania zamówienia.

8  . Zasady wypłaty wynagrodzenia   

Wynagrodzenie będzie płatne w ratach na następujących zasadach:

a)  po  podpisaniu  przez  Zamawiającego  ostatecznego  protokołu  zdawczo  –

odbiorczego  Wykonawca  będzie  mógł  wystawić  fakturę  w  wysokości  70%

wynagrodzenia umownego,

b)  fakturę  na  pozostałe  30% wartości  wynagrodzenia,  Wykonawca będzie  mógł

wystawić po złożeniu i  akceptacji  analiz  porealizacyjnych przez właściwe organy

administracji publicznej. 
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