
                                                 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” u zbiegu ulic  Armii
Krajowej i  Batalionu Parasol na działkach o nr ewidencyjnym 3690/17, 3690/18 oraz 3181/2 w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar”.
Zagospodarowanie  omawianego terenu polegać będzie  na zaprojektowaniu parkingu publicznego wraz z
oświetleniem,  elementami  zieleni  wraz  z  umiejscowieniem  na  jego  terenie  sezonowego  lodowiska  z
wykonaniem dla  potrzeb  jego  obsługi  przyłącza  wody oraz  przyłącza  energetycznego,  usunięcie  kolizji
nowoprojektowanego zagospodarowania z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz chodnika wzdłuż ulicy
Batalionu Parasol  na odcinku od alei  Armii  Krajowej do połączenia z zaprojektowanym chodnikiem na
działce  nr  3690/16  oraz  z  chodnikiem  znajdującym  się  przy  istniejącej  jednorodzinnej  zabudowie
szeregowej.      

Termin opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego zezwolenia na wykonanie
zaprojektowanych  robót  od  organu  administracji  architektoniczno  –  budowlanej  ustala  się  na  dzień
30.10.2015r, 

I. Informacje o zadaniu inwestycyjnym:

     Obszar przeznaczony pod inwestycję znajduje się na osiedlu „Zielony Jar” u zbiegu alei Armii Krajowej i
ulicy Batalionu Parasol na działkach o nr ewidencyjnym 3690/17, 3690/18 i 3181/2 w obrębie ewidencyjnym
nr 1. Teren jest płaski, porośnięty trawą z kilkoma niedużymi drzewami i latarniami oświetlenia ulicznego
zlokalizowanymi od strony działki 3690/17 przy ul. Batalionu Parasol. Ponadto w północnej części znajdują
się ”dzikie” boiska do piłki nożnej o podłożu trawiastym. Omawiany teren obniża się w kierunku wschodnim
do pobliskiego Jaru Rosicy. 
    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. Terenem podstawowym do zagospodarowania z przeznaczeniem pod parking jest obszar
oznaczony 7KS w powyższym  M.P.Z.P.-  teren  obrazuje  załącznik  graficzny nr  1  do  opisu  przedmiotu
zamówienia.  Umiejscowienie  działek  obrazuje  załącznik  nr  2  do  OPZ,  natomiast  orientacyjny  zakres
projektowy obrazuje załącznik nr 3 do OPZ. Załącznik nr 4 do OPZ obrazuje zagospodarowanie terenu na
działce o nr  3690/16 jako bezpośrednio przylegającej  do działki  o nr 3181/2,  na  której  zaprojektowany
będzie chodnik. 

Zamawiający na opisywanym terenie planuje zaprojektowanie parkingu publicznego, płaskiego
z wjazdami od strony ul. Batalionu Parasol wraz z oświetleniem parkingu z uwzględnieniem istniejącego
oświetlenia ulicznego oraz zaprojektowanie chodnika biegnącego wzdłuż ul. Batalionu Parasol łączącego się
z chodnikiem w alei Armii Krajowej oraz z projektowanym chodnikiem łączącym teren oznaczony w w/w
M.P.Z.P.  4ZP  z  ulicą  Batalionu  Parasol  biegnącym  dalej  w  kierunku  budynków  jednorodzinnych  o
zabudowie  szeregowej.  Ponadto  Zamawiający  na  projektowanej  części  parkingu,  na  jego  docelowej
nawierzchni przewiduje w powtarzalnych okresach lat następnych to jest od 1 grudnia danego roku do 15
marca  roku  następnego  zainstalowanie  rozbieralnego  lodowiska  wraz  z  osprzętem  chłodniczym
umożliwiającym zamrażanie  tafli  lodowiska oraz dodatkowym barakiem.  Dla  potrzeb obsługi  lodowiska
należy zaprojektować punkt poboru wody wraz z wodomierzem oraz punkt poboru energii elektrycznej w
ilości  około100  kW przy  zabezpieczeniu  125A wraz  z  licznikiem energii  elektrycznej.  Zarówno  punkt
poboru wody jak i energii elektrycznej powinien być zabezpieczony przed możliwością niekontrolowanego
poboru tych mediów przez nieupoważnione osoby oraz wykonany w sposób wandaloodporny. Lodowisko
posiada wymiary gabarytowe 20 m x 40 m, natomiast całkowita powierzchnia lodowiska wraz z osprzętem
zajmuje  powierzchnię  około  1500  m2.  Zamawiający  jednocześnie  zastrzega,  że  ostateczna  wersja
zagospodarowania omawianego terenu zostanie wspólnie wypracowana z projektantem,  Zamawiającym i
Radą Mieszkańców Osiedla „Zielony Jar” oraz Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych  na etapie spotkań
roboczych. Proponowany wstępnie na obecnym etapie sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu w
sposób ogólny przedstawia załącznik nr 5 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 odległości 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 oraz przyłącza
energetycznego,  oświetlenia terenu, - w ilości 4 egzemplarze każdego opracowania. Projekty budowlane
jak i projekty wykonawcze powinny być wykonane jako oddzielne opracowania dla każdej branży. 

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.,,
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 i załączenie do dokumentacji wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
       przestrzennego dla terenu będącego przedmiotem opracowywanej dokumentacji. 
16)  Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszenia zamiaru
      wykonania robót budowlanych wydanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
17) Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów a także urządzeń podziemnych i   
       naziemnych na terenie objętym zadaniem inwestycyjnym,
18) Wykonanie wszelkich badań, ekspertyz, pomiarów i uzgodnień niezbędnych do wykonania przedmiotu
       umowy oraz prawidłowej realizacji projektu,
19) 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.  
20) 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 
      Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  o wydanie stosownego dokumentu przez organ administracji 
      architektoniczno-budowlanej umożliwiającego wykonanie robót budowlanych.
21) 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.
22) 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,,
23)  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.
24)  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. 
25) 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  
       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. 
26) Przekazanie Zamawiającemu dwóch wersji elektronicznych kompletnej dokumentacji porojektowo-
       kosztorysowej na płycie CD lub DVD, przy czym wersja elektroniczna powinna być  kolorowym  
      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. 
27) 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.
28) Oświadczenie Wykonawcy, że przekazana wersja elektroniczna dokumentacji jest odzwierciedleniem 
      dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wersji papierowej. 
29) Ostateczny odbiór prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie obustronnie 
       podpisanego protokołu odbiorczego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury VAT.
30) 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 z późniejszymi zmianami),

−  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 2012, poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
− ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 1994 r , Nr 89, poz. 414- tekst jednolity z
późniejszymi zmianami),
−  obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.     

31) 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. 
32)  Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości dokumentacji   

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


       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. 
33) Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej
       zagospodarowania terenu zlokalizowanego w Płocku na osiedlu „Zielony Jar” pomiędzy ulicami  Armii 
       Krajowej i Batalionu Parasol na działkach o nr ewidencyjnym 3690/17, 3690/18, 3181/2 wraz z decyzją 
       o pozwoleniu na budowę i/lub zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych.
34)  Dokumentacja, wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe będą podpisane przez osoby ją 
       wykonujące oraz przez osoby sprawdzające, ponadto potwierdzone uprawnieniami budowlanymi do 
       wykonywania zawodu.
35)  Wykonawca określi, w miejscach skrzyżowania uzbrojenia istniejącego i projektowanego, rzędne tych 
       sieci.  
36)  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. 
37)  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.
38)  Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zahamowaniu prac projektowych i o ich przyczynach. 
39) 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.
40)  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, Zespołu do spraw Estetyki Miasta 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) w ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia 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 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.

12)  Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego ok. 3 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 – o ile będzie to konieczne.    
      Na  ostatnim spotkaniu Wykonawca  przedstawi kompletną dokumentację wraz z uzgodnieniami, przed 
      złożeniem wniosku  do organu  administracji achitektoniczno – budowlanej. Harmonogram spotkań 
      zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu roboczym po przedstawieniu możliwości organizacyjnych i 
       czasowych każdej ze stron.   
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. 
17)  Wykonawca w trakcie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej będzie stosował
        się  do  zapisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 
        poz.177 z późniejszymi zmianami)  zawartych w art. 29 i art. 30 odnośnie nie wskazywania w 
       dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze, SST, przedmiary i 
       kosztorysy inwestorskie oraz inne opracowania wchodzące w skład kompletnej dokumentacji 
       projektowo-kosztorysowej) nazw własnych wyrobów i materiałów, znaków towarowych, patentów
       lub pochodzenia chyba, że zachodzą przesłanki o których mowa w w/w art. Prawa zamówień 
       publicznych.   

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

-uzyskać wytyczne ogrodnika  miasta,
-uzyskać pozytywną opinię Zespołu do spraw Estetyki  Miasta (Zarządzenie Nr 404/2015 Prezydenta
miasta Płocka z dnia 13 marca 2015 r.)
-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,

        



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 parkingu wraz z
infrastrukturą techniczną

4 Projekt budowlany – doprowadzenie wody dla 
potrzeb lodowiska 

5 Projekt wykonawczy – doprowadzenie wody dla 
potrzeb lodowiska

6 Projekt budowlany - oświetlenie 

7 Projekt wykonawczy- oświetlenie 

8 Projekty budowlane i wykonawcze na pozostałe 
elementy zagospodarowania terenu

9 Projekt organizacji ruchu na etapie prowadzenia 
prac

10 Projekt docelowej organizacji ruchu

11 Plan BIOZ

12 Przedmiary robót  dla każdej branży oddzielnie 

13 Przedmiary do dokumentacji uwzględniających 
usunięcie kolizji – dla każdej branży oddzielnie

14 Kosztorysy inwestorskie – dla każdej branży 
oddzielnie 

15 Kosztorysy inwestorski do dokumentacji 
uwzględniających usunięcie kolizji - według branż

16 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót dla każdej branży oddzielnie

17 Odpowiednie decyzje organu architektoniczno – 
budowlanego

18 Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z 
projektem nasadzeń zastępczych i uzgodnieniami

19 Ustalenia środowiskowe

20 Obsługa geodezyjna

21 Uzgodnienia z gestorami sieci 

22 Nadzór autorski

23. Inne

                                                              RAZEM     


