
Zał. nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
dla  zadania  inwestycyjnego  pn."Centrum  Sportów  Ekstremalnych  –  budowa
pumptracku  czyli  toru  do  jazdy  na  rolkach,  rowerze  i  deskorolkach  -  budżet
obywatelski”.

I.  Przedmiotem  zamówienia jest :
1.  Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej     oraz    specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych    budowy pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach,
rowerze  i  deskorolkach  na  części  działki  o  nr  ewidencyjnym  gruntów  293/49   wraz
z  uzyskaniem skutecznego  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  i/lub  decyzji
właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej, które obejmują budowę:
a) krętego asfaltowego toru typu pumptruck o długości  180 mb podzielonego wg poziomu
trudności  na dwie strefy złożone z serii  odpowiednio rozmieszczonych niewielkich „górek” i
wyprofilowanych zakrętów (w strefie dla bardziej zaawansowanych użytkowników przewidzieć
należy miejsce do nauki wyskoku z miękkim lądowaniem),
Parametry toru „pumptrack”:
Przedmiotem  inwestycji  jest  obiekt  typu  „pumptrack”  przeznaczony  do  jazdy  na  rowerze,
rolkach, deskorolkach itp. skierowany do wszystkich grup wiekowych (również dla dzieci od 3-4
lat) i jazdy na różnych poziomach zaawansowania oraz umożliwiający poruszanie się więcej niż
jednemu użytkownikowi. Tor składa się z profilowanych pasm jezdnych na których występują
garby (muldy) oraz profilowane zakręty (bandy) o właściwie dobranych promieniach, ułożonych
w  sekwencje  umożliwiające  rozpędzanie  się  i  utrzymywanie  prędkości  bez  konieczności
pedałowania. Serie muld wraz z bandami tworzą zamkniętą pętlę (lub kilka pętli) po których
jazda może odbywać się w obu kierunkach.
Kształt, konstrukcja i wykończenie toru powinny zapewnić możliwość bezpiecznego opuszczenia
pasma ruchu. W najwyższych punktach zakrętów należy zastosować oznakowanie wizualne,
informujące o zbliżaniu się do krawędzi pasma jezdnego.
Tor powinien być zaprojektowany w technologii nasypu gruntowego, wykonanego z materiałów
niewysadzinowych  i  odpowiednio  zagęszczonych  (min.  IS≈0,98).   Podbudowa z  kruszywa
łamanego, ostrokrawędzistego, wykończona mieszanką mineralno-asfaltową AC 8 o uziarnieniu
do 8 mm. Skarpy toru powinny zostać obsadzone trawą (trawnik z rolki). 
Przybliżone parametry toru: 
1. Długość pasm jezdnych toru (potocznie rozumiana jako dł. toru) – min. 180 mb w rzucie, 
2. Powierzchnia asfaltowa w rzucie – min. 330 m2 ,
3. Szerokość warstwy jezdnej toru pumptrack – min. 170 cm,
4. Grubość warstwy jezdnej 5 – 7 cm.
Powyższe  parametry  należy  uznać  jako  wyjściowe  do  wykonania  projektu  budowlanego.
Parametry  toru  powinny  być  dostosowane  do  długości  toru  i  dobrane  w  taki  sposób,  by
spełniały  wszystkie  kryteria  właściwe  dla  toru  typu  ‘pumptrack’  oraz  umożliwiały  jazdę  na
różnych  poziomach  zaawansowania.  Tor  powinien  posiadać  cechy  rekreacyjnego  toru
rowerowego,  z  przeznaczeniem  dla  osób  początkujących  oraz  posiadać  parametry  toru
sportowego, umożliwiającego przeprowadzenie na nim zawodów sportowych. 
b) betonowego toru o długości  300 mb o szerokości  3 m. do jazdy na rolkach ,  rowerze,
deskorolce czy hulajnodze (tor z gładkimi i  prostymi odcinkami umożliwiać będzie zarówno
jazdę rekreacyjną jak i rozwijanie większych prędkości).
Parametry betonowego toru płaskiego
Przedmiotem inwestycji jest płaski betonowy tor do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach,
hulajnogach  itp.  Tor  jw. to specjalnie przygotowana trasa do nauki i jazdy rekreacyjnej z
łagodnymi zakrętami i prostymi odcinkami.
Tor z gładkimi, prostymi odcinkami umożliwiać ma zarówno naukę, jazdę rekreacyjną jak i roz-
wijanie większych prędkości i umiejętności, skierowany do wszystkich grup wiekowych i jazdy
na różnych poziomach zaawansowania oraz umożliwiający poruszanie się więcej niż jednemu
użytkownikowi.
Kształt, konstrukcja i wykończenie toru powinny zapewnić możliwość bezpiecznego opuszczenia
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pasma ruchu. Na krawędziach toru (na prostych i zakrętach) w kilku metrowych odstępach na-
leży umieścić poręczę treningowe o profilu okrągłym i kwadratowym. Materiał z którego będą
one wykonane musi być odporny na warunki atmosferyczne. Dłuższe poręcze mają służyć do
przytrzymywania się w trakcie nauki dla początkujących (umieszczone głównie na prostych
krawędziach toru). Krótsze do ślizgania się po nich dla zaawansowanych użytkowników toru.
Długości, wysokości, kąty nachylenia i ustawienia poręczy na prostych i w zakrętach muszą być
stopniowane ponieważ  dostosowane będzie to do wzrostu i umiejętności użytkowników. Porę-
cze powinny być zamontowane jak najbliżej krawędzi toru. Tor powinien być zaprojektowany i
wybudowany z betonu zatartego na gładko na podbudowie z kruszywa z odpowiednio wyprofi-
lowanymi spadkami - umożliwiającymi odpowiednie odprowadzanie wody z toru.  Krawędzie
toru należy ograniczyć betonowymi krawężnikami, które będą równać się z powierzchnią beto-
nu.
Przybliżone parametry toru:
1. długość pasma jezdnego  –  300 mb
2. szerokość (bez krawężników) –  min. 3 m
3. grubość warstwy jezdnej  min 6 cm,
4. poręcze treningowe średnica/szerokość od 4 do 5cm profil okrągły i od 4 do 6 cm profil kwa-
dratowy:
 - dłuższe – długość min 5 m, wysokości od 50 do 80 cm
 - krótsze – długość min 3 m, wysokości od 20 do 40 cm.
c) oświetlenie całego terenu, zagospodarowanie terenu trawą z rolki,
d) plac wypoczynku, miejsce wypoczynku należy zaprojektować w bezpośrednim sąsiedztwie
obydwu torów i dające wgląd w cały przebieg torów. Miejsce to powinno stwarzać enklawę
integrującą użytkowników torów i zachęcać do przebywania w jej obszarze. 
Plac  wypoczynku  powinien  mieścić:  4  ławki,  2  śmietniczki,  tablicę/tablice  z  regulaminem,
wieszak  na  3-4  rowery,  stojak  umożliwiający  zaparkowanie  3-4  rowerów  wykonane  z
materiałów  nierdzewnych  odpornych  na  działanie  czynników  atmosferycznych.  Należy
zastosować nawierzchnię, która pozwoli użytkownikom na swobodne przemieszczanie się po
placu,  jednocześnie  będzie  stanowiła  integralną  całość  (estetyczną  i  stylistyczną)  z
planowanym  zagospodarowaniem  terenu.  Miejsce  powinno zapewniać  przestrzeń  do
swobodnego poruszania się użytkowników torów (osobom z rowerami od wejścia do stojaka
rowerowego  czy  miejsca  wejścia  na  pasmo  jezdne  toru,  osobom  jeżdżącym  na  rolkach
swobodną zmianę obuwia i wejście na tor). 
2.   Koncepcja zagospodarowania terenu działek o nr ewidencyjnych gruntów: 293/49 (pozostała
część działki), 293/187, 293/188, 2906/147, 2906/148, 2906/149, 2906/150, 2906/119 winna
zawierać m.in.:
a)  pozostawienie  tzw.  „górki  saneczkowej”  z  jednoczesnym  przeprowadzeniem  jej
modernizacji,
b) utworzenie pełnowymiarowych boisk do plażowej piłki siatkowej i piłki ręcznej wraz z małą
architekturą  (oświetlenie, ławki w sąsiedztwie boiska, śmietniczki i inne), 
c) likwidację istniejących, ale nieużytkowanych boisk do piłki nożnej,
d) dla pozostałego terenu koncepcję należy opracować zgodnie z zapisami „Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ” oznaczonych symbolami 2 US i 3
US: 
-  dla terenu oznaczonego symbolem 2US dodatkowo ustala się realizację urządzeń sportowo –
rekreacyjnych dla potrzeb zlokalizowanych w sąsiedztwie szkoły podstawowej i gimnazjum;
- dla terenu oznaczonego symbolem 3US dodatkowo ustala się:
a) dopuszcza się podział terenu na dwie działki  w taki  sposób aby każda z nich posiadała
obsługę komunikacyjną zgodną z zasadą określoną na rysunku planu,
b) zaleca się urządzenie ciągu pieszego w ramach zagospodarowania terenu,
c)  dla  projektowanej  zabudowy  dopuszcza  się  zwiększenie  jej  maksymalnej  wysokości  do
12,0m od poziomu terenu do kalenicy dachu;
Ponadto  w  koncepcji  zagospodarowania  terenu  należy  przewidzieć  realizację  planowanych
ciągów pieszych 60 KX oraz 61 KX (ciąg pieszy – 60KX - szerokość w liniach rozgraniczających
8,0m;  ciąg pieszy – 61KX - szerokość w liniach rozgraniczających 6,0m).
Opracowana  koncepcja  będzie  w  przyszłości  podstawą  do  opracowania  dokumentacji
technicznej zagospodarowania przedmiotowych działek i musi zawierać zakres jn:
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Część techniczna:
1. Część opisowa, w tym:
a) określenie przedmiotu inwestycji oraz jej przewidywanych efektów; 
b) podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji; 
c) określenie lokalizacji: charakterystyka terenu (położenie, wielkość, ukształtowanie, warunki
gruntowo-wodne, itp.); 
d) projektowane zagospodarowanie terenu;
e) ukształtowanie ciągów pieszych; 
f)  projektowane obiekty  i  urządzenia budowlane oraz  określenie  zmian w dotychczasowej  
infrastrukturze zagospodarowania terenu; 
g) rozeznania branżowe infrastruktury technicznej ze wstępnymi bilansami potrzeb (woda,  
ścieki, energia elektryczna, itp.) 
h)  zgodność  przedstawionych  rozwiązań  z  uzyskanymi  warunkami  technicznymi.  W  
przypadku braku zgodności wymienić przepis, który musi być objęty odstępstwem; 
i)  opinie  (koncepcja  musi  uzyskać  pozytywną  opinię  Zamawiającego  tj.  m.in:  Wydziału
Kształtowania  Środowiska,  Wydziału  Rozwoju  i  Polityki  Gospodarczej  Miasta,  Zespołu  ds.
Estetyki Miasta Płocka) stanowiska, uzgodnienia, warunki i pozwolenia wynikające z przepisów
niezbędne do wykonania koncepcji programowo – przestrzennej;
j) omówienie oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne; 
k) dokumentacja fotograficzna; 
2. Część rysunkowa w tym:
a) plan orientacyjny; 
b)plan sytuacyjny zagospodarowania terenu wykonany na aktualnym podkładzie geodezyjnym;
c) koncepcja układu komunikacyjnego (rozwiązania architektoniczo - urbanistyczne);
d) przekroje normalne;
e) przekroje podłużne;
f)  niezbędne  uszczegółowienie  koncepcji  w  zakresie  konstrukcyjno  –  materiałowym
i instalacyjnym; 
g)  analiza  rozwiązań  przebudowy  urządzeń  infrastruktury  technicznej  w  przypadku  takiej
konieczności; 
h) rysunki ogólne obiektów inżynierskich; 
i) określenie stref uciążliwości i ewentualnej strefy ochronnej;
j) odniesienie się do ewentualnej strefy obsługi i powiązania inwestycji z otoczeniem; 
k) wizualizacja w wersji papierowej i elektronicznej w formie prezentacji; 
Część ekonomiczna:
W części ekonomicznej przedstawione mają być założenia przyjęte do obliczeń, zastosowane
formuły  obliczeniowe  oraz  zestawienia  wyników  obliczeń  związanych  z  kosztami,
finansowaniem i uzasadnieniem ekonomicznym zadania inwestycyjnego. 
Ramowa zawartość i wymagania dla części ekonomicznej: 
a)  Wartość  Kosztorysowa  Inwestycji  -  opracowanie  to  należy  wykonać  na  podstawie
wydawnictwa  wskaźników  cenowych  WKI  pod  nazwą  "Wartość  Kosztorysowa  Inwestycji
publikowanego przesz OWEOB "Promocja" Sp. z 0.0. Warszawa; 
b) określenie planowanych kosztów robót budowlanych; 
c) określenie planowanych kosztów prac projektowych;
d) harmonogram realizacji i finansowania zadania inwestycyjnego.
II. Termin wykonania poszczególnych zakresów przedmiotu zamówienia:
1. Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej oraz  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych  budowy pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach,
rowerze  i  deskorolkach  na  części  działki  o  nr  ewidencyjnym  gruntów  293/49 wraz  z
uzyskaniem  skutecznego  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  i/lub  decyzji
właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej – 30.05.2016 r.;
2.  Opracowanie  koncepcji  zagospodarowania  terenu  działek  o  nr  ewidencyjnych  gruntów:
293/49 (pozostała  część  działki  po  opracowaniu  dokumentacji  projektowo –  kosztorysowej
pumtracku),  293/187,  293/188,  2906/147,  2906/148,  2906/149,  2906/150,  2906/119  –
30.10.2016 r.
W celu prawidłowego opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz koncepcji
programowo - przestrzennej Wykonawca uzyska szczegółowe warunki techniczne i uzgodnienia
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od odpowiednich instytucji, właścicieli i użytkowników istniejącego uzbrojenia.
Wykonawca  dokumentację  projektowo  -  kosztorysową  opracuje  w  oparciu  o  założenia
wynikające z „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ”
z dnia 30 grudnia 2003 roku uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 346/XIX/03, opis
przedmiotu zamówienia, umowę, wytyczne zawarte w poniższych zarządzeniach Prezydenta
Miasta  Płocka i  uzyskane  przez  Wykonawcę  warunki  techniczne,  opinie,  uzgodnienia  i
ewentualne decyzje.
Wykonawca przed przekazaniem Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji oraz koncepcji
uzgodni go z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,  Zespołem ds. Estetyki Miasta
Płocka  powołanego  przez  Prezydenta  Miasta  Płocka  Zarządzeniem Nr  404/2015 z  dnia  13
marca 2015 roku, Wydziałem Kształtowania Środowiska i Referatem Planowania Infrastruktury
Miejskiej  Wydziału  Rozwoju i  Polityki  Gospodarczej  Miasta Urzędu Miasta Płocka,  Zespołem
Zieleni Miejskiej i Ochrony Przyrody, Radą Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ, przyszłym
użytkownikiem Miejskim Zespołem Obiektów Sportowych.
Przewidziane rozwiązania powinny być trwałe, estetyczne i odporne na działania atmosferyczne
jak i  mechaniczne. Ponadto materiały  przewidziane do wbudowania powinny być wskazane
jako  pierwszej  jakości,  posiadać  atesty  i  certyfikaty  wymagane  przepisami.  Przy  doborze
rozwiązań  konstrukcyjnych,  materiałowych  i  funkcjonalnych  należy  kierować  się  zasadami
ekonomiki i estetyki.
Wykonawca  przedmiot  zamówienia  wykona  w sposób  określony  w  przepisach,  zgodnie  z
wymaganiami obowiązujących ustaw, a w szczególności: 
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 1409),
2) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz.
462 ze zm.),
3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity:Dz.U. 2013, poz. 1129),
4) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r.  w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 463), 
5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz.
1389),
6)  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126),
7) zarządzenie nr  1868/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie:
wprowadzenia  Instrukcji  wykonania  prac  związanych  z  regulacją  wysokościową  urządzeń
uzbrojenia podziemnego,
8) Zarządzenie Nr 1495/15  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie:
wytycznych  do  projektowania  i  realizacji  miejskich  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  zakresie
zgodności  z  polityką  planowania  infrastruktury  na  terenie  Gminy  -  Miasto  Płock,
9) Zarządzenie  Nr 404/15  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 marca 2015 r.  w sprawie:
powołania Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad  uzgadniania i opiniowania
projektów pod względem plastycznym,
10) Zarządzenie Nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie:
wprowadzenia  zasad  gospodarki  materiałami  rozbiórkowymi  pochodzącymi  z  inwestycji
prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, 
11) Zarządzenie Nr 1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 lipca 2012 roku w sprawie:
zmiany Zarządzenia 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.
12) obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Treści  zarządzeń  i  uchwał  dostępne  są  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie
internetowej Urzędu Miasta Płocka – www.ump.pl  , 
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Opisane  wyżej  czynności  Wykonawca  dokona  w  ramach  działań  własnych.
III. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji i stan istniejący.
Planowany do zaprojektowania  kręty asfaltowy tor typu pumptruck o długości 180 mb oraz
betonowy tor o długości 300 mb o szerokości 3 m. do jazdy na rolkach, rowerze, deskorolce
czy  hulajnodze  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  zlokalizowane  są  na  części  działki
o nr ewidencyjnych gruntów: 293/49 natomiast  Koncepcja zagospodarowania terenu zgodnie z
zapisami  „Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  osiedla  Podolszyce  Północ”
oznaczonych  symbolami  2  US  i  3  US  zlokalizowana  będzie  działki  na  działkach  o  nr
ewidencyjnych  gruntów  293/49  (pozostała  część  działki),  293/187,  293/188,  2906/147,
2906/148, 2906/149, 2906/150, 2906/119.
Sposób wyliczenia oferty:
Wykonanie na podstawie: opisu przedmiotu zamówienia, oraz zapisów umowy i przytoczonych
zarządzeń i uchwał – szczegółowej  i wnikliwej analizy w celu dokonania prawidłowej oceny do
określenia  wynagrodzenia  zadowalającego  Wykonawcę  za  wykonanie  kompletnej  i
pełnobranżowej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  oraz  koncepcji  zagospodarowania
terenu  i  uwzględniającego  wszystkie  potrzeby  przedsięwzięcia,  nawet  te  które  z  przyczyn
niewiadomych nie zostały uwzględnione i opisane,  a są istotne i konieczne do prawidłowego
wykonania zamówienia.

Załączniki:
1.Załącznik graficzny – mapa.
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