
                            Załącznik nr 1
                                                                                                                                                                     
                                   

                                                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

                                               dla zadania inwestycyjnego pod nazwą:
       „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza” 

I. Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia.

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  opracowanie  koncepcji  modernizacji  stadionu  im.  Kazimierza
Górskiego w Płocku wraz z opracowaniem wykazu kosztów inwestycji w ramach zadania budżetowego
p.n.: „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza 34” 

II. Lokalizacja modernizowanego obiektu.

Przedmiotowy stadion zlokalizowany jest na terenie Miasta Płocka  przy ul. Łukasiewicza 34 na terenie 
Wisły Płock S.A. na działce o nr ewid. 235/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Nr 4 - Łukasiewicza    
na osiedlu Łukasiewicza. Stadion im Kazimierza Górskiego od strony północnej graniczy z rzeką 
Brzeźnicą, natomiast od południa, w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu zlokalizowana jest, po drugiej 
stronie ulicy 7 czerwca 1991r., hala widowiskowo-sportowa.

III. Opis stanu obecnego.

W chwili obecnej Stadion im Kazimierza Górskiego jest obiektem sportowym czynnym, gdzie odbywają 
się regularnie zaplanowane rozgrywki i mecze piłki nożnej. Trybuny znajdują się od strony, wschodniej i
zachodniej natomiast od strony południowej zlokalizowany jest budynek służący za szatnie. Zadaszenie
znajduje się wyłącznie na zachodniej stronie trybun, w sektorze dla VIP-ów.  Na trybunach jest 10 
sektorów z 10 978. miejscami siedzącymi (jeden sektor z 1314 siedziskami przeznaczony jest dla 
drużyny  gości). Poza tym znajdują się kryte siedziska z oparciami – 988, odkryte siedziska z oparciami
- 9 990, stanowiska dla prasy - 50 oraz 12 specjalnych boksów (mogą być przekształcone w stanowiska
komentatorskie) dla dziennikarzy. Dla radia i telewizji są 4 oddzielne kabiny oraz pomieszczenie do 
konferencji prasowych. Zaplecze parkingowe znajduje się wokół stadionu, teren dla autokarów drużyn 
przyjezdnych usytuowany jest przy szatniach, natomiast parking VIP przy wejściu na trybunę 
honorową. Obiekt piłkarski wyposażony jest w podgrzewaną płytę boiska o wymiarach 105 x 68 m,  
sztuczne oświetlenie o mocy 1400 LUX,  nowoczesny ekran LED - tablica informacyjna, zaplecze 
techniczne, telewizyjne, gastronomiczne, sanitarne i parkingowe.    

Pierwotnie stadion był  obiektem wielofunkcyjnym, na którym swoje zawody rozgrywali,  poza
piłkarzami,  także  lekkoatleci  oraz  przedstawiciele  innych  dyscyplin  zrzeszonych  w  Wiśle  Płock.
Przy Łukasiewicza rozgrywała swoje mecze także pierwsza reprezentacja Polski, młodzieżówki, oraz
Polonia Warszawa w eliminacjach do Ligi  Mistrzów i  w Pucharze UEFA.  Obecnie na stadionie im.
Kazimierza Górskiego w Płocku swoje mecze rozgrywa Wisła Płock. 
     
IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

I. Opracowana koncepcja modernizacji stadionu im Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza  w
Płocku wraz z opracowaniem wykazu kosztów inwestycji będzie zakładała pozostawienie płyty boiska w
obecnym miejscu. Zamawiający zaznacza na wstępie, że istnieje konieczność dokonania wizji lokalnej
w terenie obejmującej przedmiot zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej i wnikliwej analizy w
celu prawidłowego określenia przez oferenta wartości przedmiotu zamówienia.  

II. Założenia wstępne do koncepcji:

1)    Koncepcję modernizacji  stadionu im Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza  w Płocku
należy opracować należy opracować w taki sposób, żeby stadion był przystosowany do uczestnictwa w
rozgrywkach klubowych PZPN (ekstraklasa) oraz rozgrywkach klubowych UEFA. 
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2)  Arena sportowa
-  trybuny na minimum 12 000 krzesełek plastikowych i ok. 700 wyściełanych w strefie VIP oddalone ok.
6m od boiska. Podział trybun na sektory powinien być wykonany w sposób trwały,
-  dach nad wszystkimi trybunami,
-  punktowe oświetlenie stadionu zlokalizowane pod dachem  – obecne słupy do demontażu,
-  minimum 2 telebimy – do wykorzystania jest jeden już istniejący telebim,
-  nagłośnienie, 
-  płyta boiska wraz z systemem podgrzewu murawy, drenażem, nawodnieniem oraz pozostałą 
infrastrukturą techniczną pozostaje w miejscu obecnym,
-  przystosowanie do organizacji imprez niepiłkarskich – scena do organizacji koncertów,
- cyfrowej jakości monitoring,
- system kontroli dostępu ( kołowroty wysokie) oraz system kontroli dostępu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych (karty magnetyczne),
- zasilanie awaryjne dla całego obiektu, 
2)  Infrastruktura
a) trybuny
-   pod trybuną główną:  szatnie  zespołów,  sędziów,  delegata,  pokój  kontroli  antydopingowej,  pokój
pomocy medycznej, pokój odpraw, siłownia, gabinety odnowy,
-  trybuna VIP z oszklonymi lożami, sky-boxy,
-  loże prasowe, pomieszczenie dowodzenia,
-  bary,
-  toalety,
- maszty do flag,
b) kilkupoziomowe wnętrze trybun
-  kawiarnia,
-  pomieszczenia biurowe klubu,
-  sale konferencyjne,
-  magazyny, 
-  garaże,
-  kasy sprzedaży, pomieszczenia punktów depozytu,
-  toalety, 
-  szatnie do wykorzystania przez młodzież,
c) teren poza trybunami
-  parkingi,
-  droga dojazdowa z utwardzeniem oraz ogrodzeniem a także parking za sektorem gości (trybuna 
wschodnia i północna).
3) strefa komercyjna
-  hotel w miejscu dzisiejszego budynku dawnych szatni,
-  sklep klubowy,
-  lokale handlowe,
-  hala sportowa (do wykorzystania dla piłkarzy ręcznych, siatkarzy, koszykarek – widownia na 500
osób).
4) proponowane etapy budowy z możliwością ciągłego korzystania z obiektu
-  zburzenie trybuny wschodniej i budowa nowej wraz z północną,
-  zburzenie trybuny zachodniej i budowa nowej – przeniesienie klubu do parterowego budynku przy
bramie wjazdowej,
-  budowa trybuny południowej,
-  zburzenie starych budynków szatni, budowa hotelu,
-  budowa dróg wewnętrznych, parkingów
5) ponadto należy uwzględnić:
-  drogę serwisową w trybunie narożnej celem ewentualnego transportu scen koncertowych
-  zbiorniki do retencjonowania wody opadowej z zadaszenia trybun,
-  lampy doświetlające murawę boiska dla prawidłowego wzrostu trawy,
-  trybunę prasową,
-  pomieszczenia dla fotoreporterów,
-  miejsca lokalizacji kamer centralnych,
-  strefę wozów transmisyjnych,
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-  stanowiska dla komentatorów,
-  stanowiska statystów,
-  pokój dla przedstawicieli producenta sygnału telewizyjnego,
-  tracking,
-  kabiny komentatorskie,
-  studia TV,
-   pozostawić  miejsce wraz z  dostępem na istniejące boisko treningowe zlokalizowane za trybuną
wschodnią.
- maksymalne zmniejszenie odległości pomiędzy płytą boiska a trybunami,

III.  W opracowywanej  koncepcji  modernizacji  stadionu im. Kazimierza Górskiego należy uwzględnić
między innymi aktualne następujące dokumenty:

1. Podręcznik licencyjny dla rozgrywek ekstraklasy i UEFA na sezon rozgrywkowy 2016/2017 i sezony
następne – w szczególności rozdział 7 – kryteria infrastrukturalne, strony od 36 do 64,
2.  Ustawa  z  dnia  10  lipca  2015  r.  o  zmianie  ustawy  o  bezpieczeństwie  imprez  masowych  oraz
niektórych innych ustaw – w  szczególności strona 6 art. 16a. dotyczący, z którymi podmiotami należy
uzgodnić projekty stadionów,
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie
sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej,
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późn. zm.)
5.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu for-
my projektu budowlanego (z późn. zm.).
9. Polska Norma PN-EN 13200-1:2005. Obiekty Widowiskowe. Część 1: Wymagania dotyczące projek-
towania widowni. Wyszczególnienie.
10.Polska Norma PN-B-02852:2001. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obcią-
żenia ogniowego oraz wyznaczanie czasu trwania pożaru.
11.Ustawa Prawo Budowlane.
12.Uchwała nr XIV/191 z dnia 28 listopada 2007 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w spra-
wie niektórych wymagań technicznych dla lokalizacji i budowy nowych stadionów do gry w piłkę nożną.
13.Biuletyn informacyjny PZPN nr 1/95 – Wytyczne PZPN w sprawie wymogów techniczno – organiza-
cyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.
14. 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),
15. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określo-
nych w programie funkcjonalno – użytkowym                (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389),
16. 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).
17. Zarządzenie nr 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie wprowa-
dzenia instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń uzbrojenia podziem-
nego,
18. Zarządzenie nr 404/2015  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie powołania 
Zespołu do spraw Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania                            i opiniowania pro-
jektów pod względem plastycznym,
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19. Zarządzenie nr 1495/2015  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wy-
tycznych do projektowania i realizacji miejskich sieci kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z po-
lityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock,
20. Zarządzeniem Nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011,
21. Zarządzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011, 
22. Zarządzeniem Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011.
23. Zarządzeniem Nr1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012r.,
24. Zarządzeniem Nr 1868/12 Prezydenta Maista Płocka z dnia 4 lipca 2012. 
       Treść zarządzeń ( od nr 20 do nr 27) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej
www.bip.ump.pl.

IV. Opracowana dokumentacja obejmująca koncepcję modernizacji  stadionu winna zawierać  część
opisową, graficzną jak również kosztową - wykaz kosztów inwestycji.

Zakres zlecanej dokumentacji obejmuje:

1.  Koncepcja programowo – przestrzenna w zakresie zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia 
terenu, koncepcja powinna zawierać:
a)  część ogólną ( opisową):
-  określenie przedmiotu inwestycji,
-  podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,
-  określenie lokalizacji: charakterystyka terenu ( położenie, wielkość, ukształtowanie, warunki gruntowo
– wodne itp. ), problemy własnościowe,
-  ogólne  omówienie  programu  użytkowego  z  podaniem zakresu  rzeczowego  i  wyszczególnieniem
obiektów zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu, niezbędnych jako funkcja towarzysząca
obiektom lub samodzielnie działające inwestycje,
-  powiązania komunikacyjne inwestycji ( układ drogowy wewnętrzny i zewnętrzny),
-   rozeznania  branżowe infrastruktury  technicznej  ze  wstępnymi  bilansami  potrzeb  (  woda,  ścieki,
energia elektryczna, telekomunikacja, ciepło itd. ), 
-   określenie  warunków  realizacji  (  ogólna  koncepcja  realizacji,  warunki  terenowe  wykonawcy  –
doprowadzenie wody, energii elektrycznej itd. ),
-  zbiór dokumentów technicznych dotyczących inwestycji i ewentualnych opinii i uzgodnień,
b) część graficzną:
-  przedstawienie inwentaryzacji stanu istniejącego terenu inwestycji, tj. naniesienie na mapę
zasadniczą szaty roślinnej, uzbrojenia itp.
-  koncepcja planu zagospodarowania przestrzennego terenu przedstawiająca rozwiązanie
urbanistyczne projektowanej inwestycji,
-  koncepcja układu komunikacyjnego,
-  ideogramy infrastruktury technicznej,
-  określenie stref uciążliwości i ewentualnej strefy ochronnej,
-  odniesienie się do ewentualnej strefy obsługi i powiązania inwestycji z otoczeniem.
2)  W zakresie opracowań budowlano – instalacyjnych koncepcja powinna  zawierać:
a) część ogólną ( opisową):
-  określenie przedmiotu inwestycji oraz jej przewidywanych efektów,
-  podstawy formalne i merytoryczne opracowania dokumentacji,
-  określenie lokalizacji: charakterystyka terenu ( położenie, wielkość, ukształtowanie, warunki gruntowo
– wodne itp.), problemy własnościowe,
-   program użytkowy inwestycji  (  charakterystyka programu,  wielkość  i  struktura,  zakres rzeczowy,
omówienie problematyki osób niepełnosprawnych, omówienie problematyki obrony cywilnej),
-  ustalenie wytycznych dotyczących zaopatrzenia w media ( woda, ciepło, energia elektryczna itp.)
oraz odprowadzenie ścieków,
-  propozycje rozwiązań architektoniczno – budowlanych  ( rozwiązania przestrzenne  i funkcjonalne,
określenie przewidywanego standardu wykończenia materiałowego i wyposażenia obiektu, wytyczne
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dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych ), oraz sieci uzbrojenia terenu
-  omówienie oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne,
-  zbiór dokumentów technicznych i ewentualnych uzgodnień z właściwymi władzami,
-  wykaz  normatywów  mających  zastosowanie  w  projekcie,  których  spełnienie  zapewni  uzyskanie
przewidywanych standardów.
b) część graficzną:
-  rozwiązania architektoniczno – urbanistyczne projektowanej zabudowy,
-  projekty koncepcyjne – architektoniczne obiektów,
-  niezbędne uszczegółowienie koncepcji w zakresie konstrukcyjno – materiałowym i instalacyjnym
3)  Wartość  Kosztorysowa  Inwestycji  –  opracowanie  to  należy  wykonać  osobno  na  podstawie
wydawnictwa wskaźników cenowych wg np. wydawnictwa Sekocenbud (według aktualnych na dzień
oddania koncepcji  wskaźników cenowych ). Wartość kosztorysowa inwestycji (WKI) została określona
po  raz  pierwszy  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  2  października  2001  r.  w  sprawie
szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 133, poz. 1480). Aktualnie
tj. od 1 stycznia 2011 roku sposób i tryb finansowania inwestycji z budżetu państwa regulują przepisy
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu
finansowania inwestycji z budżetu państwa ogłoszone w Dz. U. Nr 238 z 2010 r., poz. 1579. 

V. Organizacja budowy nie może zagrażać przeprowadzaniu imprez, co oznacza, że modernizacja musi
być etapowana i dotyczy wyłączania z użytkowania kolejnych sektorów trybun.
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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 wraz z  
infrastrukturą techniczną

4 Wstępna dwuwariantowa koncepcja stadionu 
wraz z zagospodarowaniem terenu .

5. Ostateczna koncepcja stadionu wraz z 
zagospodarowaniem terenu – część opisowa

6. Ostateczna koncepcja stadionu wraz z 
zagospodarowaniem terenu – część graficzna

7. Wartość kosztorysowa inwestycji (WKI)

8. Uzgodnienia

9. Inne

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

                                                              RAZEM     
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