
Załącznik nr 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: „Wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych, wykonanie 
nowego ogrodzenia wraz ze zjazdem od ul.Powstańców Styczniowych, 
przeniesienie i przebudowa śmietnika, przebudowa bramy wjazdowej od strony      
ul. Piłsudskiego z rozbiórką masztów reklamowych na dz. nr 218/2 w Płocku”

1. Opis stanu istniejącego

Zakres prac objęty zamówieniem jest przewidziany na działce nr 218/2 obręb-9 Płock przy 
al. Marszałka J. Piłsudskiego 6 w Płocku. Na działce znajduje się budynek 
trzykondygnacyjny o funkcji administracyjnej. Teren przed budynkiem jest utwardzony 
nawierzchnią z betonu i kostką betonową. Na pozostałej części terenu występuje 
powierzchnia biologicznie czynna z niską zielenią. Od strony ul. Powstańców 
Styczniowych teren jest ogrodzony ogrodzeniem z siatki na słupkach. Od strony ul. 
Piłsudskiego działka jest ogrodzona ogrodzeniem z kształtowników stalowych z bramą 
zasuwaną mechanicznie. Przed budynkiem znajdują się 4 stanowiska postojowe dla 
niepełnosprawnych z kostki betonowej na niewielkim przewyższeniu. W części 
południowo-zachodniej działki znajduje się śmietnik-wiata na pojemniki z odpadami. 
Istniejący stan zagospodarowania wskazano na rys. nr 1 Projektu budowlanego – 
Inwentaryzacja zagospodarowania działki nr 218/2.
 

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia objęte są prace:
• wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych na dz. nr 218/2 wraz z wykonaniem 

oznakowania poziomego cienkowarstwowego
• rozbiórka starego ogrodzenia od strony ul. Powstańców Styczniowych
• wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Powstańców Styczniowych wraz z 

bramą przesuwną i furtką
• wykonanie zjazdu z działki na ul. Powstańców Styczniowych ( dz. nr 218/4)
• przeniesienie i przebudowa śmietnika wraz z utwardzeniem terenu
• przebudowa bramy wjazdowej od strony al. Piłsudskiego 
• rozbiórka 3 masztów reklamowych z terenu nieruchomości
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Na zakres objęty zamówieniem wykonana jest dokumentacja projektowa (projekt 
budowlany i wykonawczy) pn. „Projekt wydzielenia dodatkowych miejsc parkingowych przy
budynku administracyjnym Urzędu Miasta, wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia od 
ul.Powstańców Styczniowych, przeniesienie i przebudowa śmietnika oraz przebudowa 
bramy wjazdowej od strony ul. Piłsudskiego z przeniesieniem dwóch elementów 



reklamowych ( masztów)” wykonana przez biuro Rzeczoznawca Budowlany mgr inż. 
Wojciech Błaszczak, ul. Batalionu Parasol 76, 09-410 Płock.

Na zakres obejmujący budowę dodatkowych miejsc parkingowych, przebudowę i 
przeniesienie śmietnika oraz przeniesienie dwóch elementów reklamowych (masztów) 
wydane jest pozwolenie na budowę nr 570/2015 z dnia 27 listopada 2015r. wraz z 
postanowieniem z dnia 8 grudnia 2015r.

Na zakres obejmujący budowę zjazdu wykonano „Projekt zjazdu publicznego z ul. 
Powstańców Styczniowych (droga gminna) w Płocku do działki nr 218/2”. Projekt 
uzgodniono w Miejskim Zarządzie Dróg na podstawie wydanej decyzji o lokalizacji zjazdu 
nr 16/16 z dnia 07.06.2016r.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie dwóch elementów reklamowych (masztów) 
objętych dokumentacją i decyzją nr 570/2015, na rozbiórkę wszystkich trzech masztów 
będzie uzyskana oddzielna decyzja.

3. Zakres prac
3.1. Wydzielenie miejsc parkingowych z przebudową bramy wjazdowej od                
al. Piłsudskiego

• rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej w miejscu istniejących miejsc 
parkingowych dla niepełnosprawnych, istniejącą podbudowę należy skuć i wykonać
nawierzchnię betonową gr. 15cm na poziomie istniejącej nawierzchni betonowej;  
kostkę betonową z demontażu należy ułożyć w miejscu utwardzenia powierzchni 
pod śmietnik, resztę spaletować i wywieźć do bazy ZUM „MUNISERWIS” w Płocku;

• obniżenie krawężnika i nawierzchni z kostki betonowej istniejącego chodnika (przy 
miejscach parkingowych dla niepełnosprawnych) do poziomu pozostałej części 
chodnika 

• wtopienie krawężnika betonowego na ławie betonowej wzdłuż istniejącego 
chodnika i nowych miejsc parkingowych

• regulacja pokrywy studzienki kanalizacyjnej 
• oczyszczenie i miejscowa naprawa powierzchni betonowej przeznaczonej na 

miejsca parkingowe
• wydzielenie miejsc parkingowych w postaci wykonania oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego linii rozgraniczających i znaków specjalnych ( oznaczenie 
miejsc dla niepełnosprawnych) atestowaną farbą drogową w kolorze białym  na 
powierzchni betonowej ( np.: chlorokauczukową f-my Roadmark lub równoważną)

• przebudowa bramy wjazdowej  przesuwnej wg projektu wraz z montażem nowego 
napędu i prowadnicy ( wyposażenie dodatkowe: 3 kpl pilotów, lampa 
sygnalizacyjna)

• oczyszczenie i malowanie elementów stalowych ogrodzenia farbą poliwinylową w 
miejscach wykonanych przeróbek

• rozbiórka trzech masztów reklamowych wraz z wywiezieniem masztów do bazy 
ZUM „MUNISERWIS” w Płocku



3.2. Wykonanie ogrodzenia od ul. Powstańców Styczniowych wraz z przeniesieniem 
i przebudową śmietnika

• rozbiórka starego ogrodzenia od strony ul. Powstańców Styczniowych wraz z 
usunięciem roślinności

• wykonanie nowego ogrodzenia od strony ul. Powstańców Styczniowych wraz z 
bramą przesuwną (ręczną, z możliwością zastosowania bramy jako sterowanej 
mechanicznie, posiadającą możliwość zamknięcia na klucz lub kłódkę) i furtką 
(wyposażona w klamkę i zamek patentowy) 

• wycinka żywopłotu w linii nowoprojektowanego ogrodzenia
• wykonanie nasadzeń w postaci 40 szt. krzewów żylistek 'rosea plena' w rozstawie 

max. 80cm (poj. C2 lub C3, wys. min. 30 cm)
• przeniesienie i przebudowa śmietnika wraz z utwardzeniem terenu; po przebudowie

śmietnika  - oczyszczenie, gruntowanie i malowanie konstrukcji śmietnika z blachy 
trapezowej farbą poliwinylową 

• oczyszczenie terenu z elementów bitumicznych i betonowych (w tym istniejącego 
chodnika) wynikającego z przesunięcia lokalizacji ogrodzenia wraz z wywiezieniem 
i utylizacją odpadów bitumicznych i betonowych

3.3. Wykonanie zjazdu publicznego z ul. Powstańców Styczniowych

• rozbiórka istniejących elementów betonowych pod nowoprojektowany zjazd
• korytowanie
• wykonanie podbudowy pod nawierzchnię – jako podbudowę z kruszywa 

betonowego użyć materiał z rozbiórki elementów betonowych po rozkruszeniu do 
odpowiedniego uziarnienia wg projektu

• montaż krawężników betonowych 15x30 stojących prostych, łukowych i 
najazdowych

• wykonanie podejścia do furtki z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej o wym. 1,5x1,5m

• wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 

4. Wymagania dla Wykonawcy w trakcie prowadzenia prac

• Wykonawca na miesiąc przed przystąpieniem do prowadzenia robót wystapi z 
wnioskiem do Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku o zajęcie pasa drogowego pod 
prowadzone roboty

• właściwe zabezpieczenie terenu prowadzonych prac
• wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 

dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz 
SIWZ, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami 
zawartymi w Polskich Normach i w prawie budowlanym

• po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i 
czystości na terenie objętym robotami

• wszelkie pozostałości budowlane pochodzące z rozbiórki (gruz, materiały 



bitumiczne) należy wywieźć z terenu inwestycji i zutylizować. Odpady należy 
wywozić sukcesywnie w trakcie remontu. Wywóz i utylizacja odpadów leżą po 
stronie Wykonawcy 

• zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, 
wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności 
potwierdzające jakość zastosowanych materiałów i wyrobów (jest to warunek 
odbioru robót)

• Wykonawca pokrywa koszty zużytych mediów (energia elektryczna, woda).
• Wykonawca organizuje i utrzymuje na własny koszt zaplecze budowy.
• ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia robót Wykonawca usuwa 

własnym kosztem.
• roboty  budowlane  prowadzone  będą  w  bezpośrednim  otoczeniu  budynku

administracyjnego  Urzędu  Miasta  Płocka  związanego  z  obsługą  klienta.
Wykonawca zobowiązany będzie zorganizować plac budowy w sposób powodujący
jak  najmniejsze  uciążliwości  dla  petentów  Urzędu  Miasta  Płocka,  umożliwić
funkcjonowanie  urzędu, wygrodzić  teren  i  zabezpieczyć,  zapewnić  dozór
całodobowy

• niezbędnym elementem dokumentacji  odbiorowej jest geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza

5. Zalecenia dla oferentów

• Zaleca się przed złożeniem oferty dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z 
rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i 
uwzględnienia ich w wycenie oraz w terminie wykonania robót

• Podstawą skalkulowania ceny przez wykonawców  za roboty budowlane ma być
przedmiar  robót  opracowany  przez  wykonawcę  sporządzony  w  oparciu  o
przekazany projekt budowlano -wykonawczy oraz opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający  przekazuje  wykonawcy  opracowane  przez    biuro  projektowe  
przedmiary  robót  z  zastrzeżeniem,  że  stanowią  one  jedynie  podstawę
informacyjną, nie są obligatoryjne dla wykonawcy i mają być traktowane jako
pomocnicze. Oznacza  to,  że  wykonawca  sporządza  przedmiar  robót  według
własnego uznania i  dokonuje  całościowej  wyceny przedmiotu zamówienia na te
roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i
ryzyko w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację projektową.

• Oferent nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z
ceną ryczałtową za realizację zadania; kosztorys należy przedłożyć 
zamawiającemu w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy

• Oferent sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje 
całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie 
przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej na własną odpowiedzialność i 
ryzyko

• Oferent winien uwzględnić w wycenie koszt wykonania projektu organizacji ruchu, 
uzyskania zgody od zarządcy drogi oraz koszty związane z zajęciem pasa 
drogowego pod prowadzone roboty

• Dokumentacja projektowa i opis przedmiotu zamówienia  stanowiące załączniki do
SIWZ  pozwala  na  sporządzenie  przez  wykonawcę  przedmiarów  robót,



przygotowanie oferty oraz wykonanie robót budowlanych. W przypadku wystąpienia
jakichkolwiek  wątpliwości  związanych  z  opracowaniem  przedmiarów  robót
wykonawca zwróci się do zamawiającego na piśmie o udzielenie wyjaśnień.

• Powołane w przekazanych przedmiarach inwestorskich katalogowe podstawy oraz
ilości robót są nieobowiązujące.

• Powinna  być  zachowana  zgodność  między  zakresem  robót  wynikających  z
dokumentacji projektowej oraz ujętych w przedmiarze robót.

• Kosztorys  ofertowy  winien  być  opracowany  metodą  szczegółową  w  oparciu  o
„Polskie standardy kosztorysowania robót budowlanych” wydanie Stowarzyszenia
Kosztorysantów Budowlanych z 2005r.

Nazwy  markowe  towarów  i  producentów  należy  traktować  jako  wzorcowe,  można
zastosować produkty równoważne pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są
gorsze od materiałów podanych w opisie  przedmiotu zamówienia  i projekcie. Po stronie
Wykonawcy jest wystąpienie do Inwestora z wnioskiem , udowodnienie równoważności
zastosowanych materiałów  i uzyskanie zgody.

6. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:        6 tygodni od podpisania umowy

7. Okres gwarancji:  36 m-cy gwarancji ( z wyłączeniem oznakowania poziomego, na 
które jest wymagana gwarancja 12 m-cy)

8. Osoby do kontaktu:

Radosław Piekarz – inspektor UMP - tel. 024 367-16-67 w godzinach pracy Urzędu


