
                                                                                  Załącznik nr 1

          OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

          
I. Przedmiot zamówienia publicznego.

 Przedmiot  zamówienia  obejmuje  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  w
zakresie nawierzchni  drogi  wraz z chodnikami,  wjazdami,  dojściami  do posesji,  oświetleniem ulicznym,
wymianą  sieci  wodociągowej  wraz  z  przyłączami,   odprowadzeniem wód  opadowych,  wycinką  zieleni
kolidującej z projektowanym zamierzeniem i wykonaniem nasadzeń zastępczych  wraz z usunięciem kolizji
powstałych  przy  projektowaniu  nowej  drogi  z  istniejącym  uzbrojeniem  technicznym  na  terenie  ulicy
Strażackiej zlokalizowanej w Płocku pomiędzy ulicą Kolejową i ul. Popłacińską  do przejazdu kolejowego w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Strażackiej wraz z brakującą infrastrukturą techniczną”
wraz z uzyskaniem właściwych decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzających
projekty budowlane i zezwalających na wykonanie robót budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru
wykonania  robót  budowlanych. Zakres   projektowy w  sposób  poglądowy  obrazuje  załącznik  nr  1  do
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Termin  opracowania  dokumentacji  projektowej  wraz  z  uzyskaniem  decyzji  zezwalającej  na  realizację
inwestycji drogowej ustala się na dzień 30.10.2016r, 

II. Informację o zadaniu inwestycyjnym:

       W ulicy Strażackiej istnieje kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa. Opracowanie dokumentacji
technicznej  branży  sanitarnej  ograniczać  się  będzie  do  zaprojektowania  kanalizacji  deszczowej  oraz
wymiany starej sieci wodociągowej wraz z przyłączami (łącznie z zestawem wodomierzowym) – szczegóły
według warunków technicznych wydanych przez Wodociągi  Płockie.  Sieć kanalizacji  deszczowej należy
zaprojektować w całości czyli odwodnienie jezdni wraz z przyłączami do granicy wszystkich nieruchomości
zarówno zabudowanych jak i jeszcze niezabudowanych. Zakres projektowy kanalizacji deszczowej został
wyznaczony z Koncepcji Układu Sieci i Kanalizacji Deszczowej dla osiedla Radziwie, która dostępna jest
pod adresem internetowym:  http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=2059. - zlewnia nr II.  Zaprojektowaną
kanalizację należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 600 mm – punkt włączenia
obrazuje załącznik nr 2 do opz.  

Ponadto należy zaprojektować oświetlenie uliczne w części ulicy Strażackiej znajdującej się
pomiędzy ulicą Kolejową, torem kolejowym i ul. Popłacińską.  

Zamawiający  na  dzień  dzisiejszy  dysponuje  następującymi  dokumentami,  które  należy
uwzględnić w procesie projektowani : 
-   pismo z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wraz z mapką - informacją w sprawie sposobu uzgodnienie
przez PKP  lokalizacji nowo projektowanego odcinka kolektora deszczowego w skrzyżowaniu pod linią nr
33 Kutno-Brodnica w Płocku– załącznik nr 3,
-   warunki do projektowania oświetlenia ulicznego dla ulicy Strażackiej z MZD – pismo z dnia 15.02.2016r.
znak MZD-DI.4202.5.2016.CP – załącznik nr 4,
-   warunki do projektowania oświetlenia ulicznego dla ulicy Strażackiej z Energa Oświetlenie So. z o.o. –
pismo z dnia  07.03.2016r.  znak  EOŚ-1289/UC-P/MB/2016 – załącznik nr 5
-   pismo z dnia  03.03.2016r. znak TT/5/784/2016 z Wodociągów Płockich określające warunki techniczne
dla kanalizacji deszczowej i wodociągu – załącznik nr 6,

Zamawiający  informuje,  że  na  terenie  objętym  inwestycją  brak  jest  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego i nie podlega on ochronie konserwatorskiej.

Dokumentację  projektowo -  kosztorysową należy wykonać  w szczególności,  w oparciu  o  wytyczne
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, umowę, wytyczne i warunki techniczne do projektowania wydane
przez gestorów sieci oraz jednostki opiniujące, uzyskane w trakcie projektowania przez Wykonawcę. Należy
ponadto  uzyskać,  w  razie  konieczności  dalsze  szczegółowe  warunki  techniczne  od  gestorów  sieci,
uzgodnienia,  opinie,  zgody,  pozwolenia,  decyzje,  zezwolenia  od  odpowiednich  instytucji,  właścicieli  i
użytkowników istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia oraz właścicieli nieruchomości. 

http://rozwojmiasta.plock.eu/?page_id=2059


W celu  prawidłowego  zaprojektowania  przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  zaleca  wykonanie  na
własny koszt i własnym staraniem wizji lokalnej w terenie. 

Na etapie projektowania sprawy związane z zaprojektowaniem zieleni należy uzgodnić z Ogrodnikiem
Miasta Urzędu Miasta Płocka oraz Zarządcą drogi. W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów
uzyskać  od  Marszałka  Województwa  mazowieckiego  odpowiednią  decyzję  na  ich  usunięcie.  Natomiast
projekt  zieleni  uwzględniał  będzie  nasadzenia  zastępcze  drzew i  krzewów w ramach  rekompensaty dla
środowiska.  Koszty  usunięcia  (karczowania  i  plantowania)  i  nasadzeń  należy  uwzględnić  w  kosztach
przedsięwzięcia.

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 technologicznych,
konstrukcyjnych, materiałowych i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki. 

Opisane wyżej czynności Wykonawca dokona w ramach działań własnych.

        


