
DZIAŁ I 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania inwestycyjnego pn:

„Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa  pumptracku czyli toru do jazdy na

rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski”

I. OPIS OGÓLNY

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  budowę  rowerowego  placu  zabaw  –  pumptrack,

betonowego toru płaskiego do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach, etc.,

placu  do  wypoczynku  oraz  nasadzenia  zieleni na  działkach  o  numerach  ewidencyjnych

293/49, 2906/148, 2906/149 i zawiera m.in.:

1) Rowerowy plac zabaw -PUMPTRACK o powierzchni 921,64 m2:

Asfaltowy, tor rowerowy -PUMPTRACK składa się z garbów, zakrętów profilowanych oraz

małych  „hopek”  ułożonych  w  takiej  kolejności,  by  możliwe  było  rozpędzanie  się  i

utrzymywanie  prędkości  bez  pedałowania.  Przeszkody  toru  wraz  z  zakrętami  tworzą

zamkniętą  pętlę  po  której  można  jeździć  w  obu  kierunkach.  Dla  maksymalnego

wykorzystania terenu projektuje się liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu. 

2) Betonowy tor płaski do jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach, hulajnogach, etc.:

a) nawierzchnia betonowa

b) poręcze treningowe

Płaski  tor  betonowy  dwukierunkowy  do  jazdy  na  rolkach,  deskorolkach,  rowerach,

hulajnogach,  etc.  o  szerokości  3m  i  długości  259m  w  osi  środkowej  toru.  Łączna

powierzchnia toru wynosi 775,94 m2. Tor posiada nawierzchnię betonową z dylatacją oraz

poręcze treningowe. 

3) Plac do wypoczynku o powierzchni 40,76 m2 zlokalizowano pomiędzy torem płaskim

betonowym do jazdy na rolkach, a pumptrackiem obejmuje zakup i  montaż poniższych

elementów: 

a) ławki;

b) kosz na śmieci;

c) stojak na rowery;

d) tablica informacyjna.

4) Nasadzenia zieleni

a) trawniki

b)  łąka  kwietna  ;  Łąka  kwietna  wykonana  w  ramach  etapu  I winna  mieć  wysokość
minimum 5-6 cm.

c) nasadzenia zieleni wysokiej
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Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach:
Etap I - roboty  budowlane wraz  z nasadzeniami 
Etap II - pielęgnacja zieleni.

UWAGA:

Realizację zadania należy wykonać w oparciu o otrzymaną dokumentację projektową od

Zamawiającego oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawca  w  razie  konieczności  we  własnym zakresie  i  na  swój  koszt  opracuje  oraz

wprowadzi niezbędną organizację ruchu w wersji papierowej i elektronicznej tj. rysunków

wykonanych jako pliki z rozszerzeniem dxf. lub dwg., którą uzgodni w Miejskim Zarządzie

Dróg i u Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego.

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY

1. Inwestycję należy zrealizować według opisów technicznych zawartych w dokumentacji

projektowej  i  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych

załączonych  do  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  i  opisu  przedmiotu

zamówienia.

2. Roboty  budowlane  prowadzić  należy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa

polskiego, a w szczególności z wymogami Prawa budowlanego.

3. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 

a) wyłączenie  terenu  budowy  z  użytkowania  poprzez  odpowiednie  wygrodzenie,

zabezpieczenie i oznakowanie,

b) wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej,

c) wyznaczenie dróg transportu wraz z utrzymaniem na nich czystości i porządku, miejsc

składowania  materiałów,  stacjonowania  sprzętu  oraz  lokalizacji  obiektu  administracji

budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

d) zabezpieczenie dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym

środkami transportu Wykonawcy,

e) usunięcie  ewentualnych  szkód  powstałych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy  z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

f) budowę asfaltowego rowerowego placu zabaw -PUMPTRACK,

g) budowę  betonowego  toru  płaskiego  do  jazdy  na  rolkach,  deskorolkach,  rowerach,

hulajnogach, etc.

h) budowę betonowego placu do wypoczynku,

i) wykonanie  nowych  nasadzeń  zieleni  oraz  szaty  roślinnej  objętych  gwarancją

pielęgnacyjną,

j) rozbiórkę  elementów  nawierzchni  z  płyt  betonowych  oraz  chodnika  betonowego  ok.
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471 m2 (zastosowanie ma Zarządzenie Nr 581/11 wydane przez Prezydenta Miasta Płocka w

dniu  22  czerwca  2011  r.  w  sprawie  wprowadzenia  zasad  gospodarki  materiałami

rozbiórkowymi  pochodzącymi  z  inwestycji  prowadzonych  przez  Gminę  Miasto  Płock  w

pasach drogowych ulic Miasta Płocka).

k) montaż tablicy informacyjnej,

l) uporządkowanie  terenu  z  usunięciem  zabezpieczeń  i  oznakowań  wprowadzonych  na

okres budowy oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu

zniszczonych w czasie prac budowlanych.

m)inne roboty uzupełniające,

n) wykonanie robót pomocniczych, w tym:

 konserwacja  wbudowanych  elementów  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  w  okresie

gwarancji  i  rękojmi,  nieodpłatne  przeglądy  i  usuwanie  uszkodzeń  wynikających  z  wad

produkcyjnych  lub  zastosowania  niezgodnych  z  dokumentacją  materiałów  w  okresie

gwarancji i rękojmi,

 poniesienie kosztów związanych z oznakowaniem terenu budowy zgodnym z przepisami, 

 wywózka materiałów odpadowych pochodzących z placu budowy i ich utylizacja,

 wykonanie przez uprawnione laboratoria pomiarów i badań w czasie realizacji inwestycji,

potwierdzających jakość wykonanych robót,

 przejęcie  na  siebie  odpowiedzialności  za  szkody  wobec  osób  trzecich  w  związku  z

prowadzonymi robotami, 

o) bieżąca obsługa geodezyjna budowy, w tym:

 prace przygotowawcze, pomiary uzupełniające konieczne do realizacji zadania, domiary

sytuacyjne, uściślenie rzędnych wysokościowych ,

 prace pomiarowe poparte wpisami w dzienniku budowy.

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza elementów inwestycji, 

4. Oferowany przedmiot zamówienia winien odpowiadać wymaganiom określonym w SIWZ

przez Zamawiającego. 

5. W ramach  zadania  wykonawca jest  zobowiązany do  wykonania  robót  pomocniczych,

niezbędnych do wykonania i użytkowania obiektu, określonych w umowie, w tym do : 

a) wykonania  robót  towarzyszących  związanych  z  inwestycją  –  robót  związanych  z

przygotowaniem  placu  budowy,  robót  związanych  z  utrudnieniami  wynikłymi  w  trakcie

realizacji  zadania – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja demontaż oraz

wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z

przedmiotem umowy,  robót  porządkowych,  wywóz ziemi,  gruzu oraz  innych materiałów

pochodzących  z  placu  budowy wraz  z  ich  utylizacją,  uporządkowanie  obszaru objętego

robotami  oraz  sąsiadującego  z  pozostałości  po  prowadzonych  robotach,  na  bieżąco

porządkowanie  terenu  po  wykonanych  robotach,  zabezpieczenia  przed  niekorzystnymi
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warunkami  atmosferycznymi  w  sposób  skuteczny  obiektu  wraz  z  jego  poszczególnymi

elementami, 

b) prowadzenie robót w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z

inwestycją  –  przez  cały  czas  realizacji  inwestycji  właściwe  oznakowanie  prowadzonych

robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy zakres rzeczowy przewidziany do realizacji zawarty jest w dokumentacji oraz

specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  załączonej  do  Specyfikacji  Istotnych

Warunków Zamówienia. 

III. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY TERENU 

Płock,  dzielnica  Podolszyce  Północ,  teren  pomiędzy  Parkiem  Północnym  a  ulicami

Hubalczyków,Kutrzeby,  Ofiar  Katynia,  Obrońców  Helu  działki  nr  293/49,  2906/148,

2906/149

IV. WYTYCZNE OGÓLNE.

1.Wykonawca  winien  opracować  kosztorys  ofertowy  metodą  szczegółową  zgodnie  ze

stosownymi zapisami w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o "Polskie

standardy kosztorysowania robót budowlanych"  wydanie Stowarzyszenia Kosztorysantów

Budowlanych  z  2005  r.  Kosztorys  winien  być  zgodny  z  harmonogramem  rzeczowo-

finansowym.

2.W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym,  zgodnie  z  przytoczoną  wyżej  metodą

kosztorysowania, nie należy ujmować i wyceniać robót tymczasowych jako wydzielonych

pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego, a koszt ich wykonania

powinien być uwzględniony w cenach robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy). 

3.W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym  nie  należy  ujmować  i  wyceniać  prac

towarzyszących  (usługi  geodezyjne,  inwentaryzacja  powykonawcza,  itp.).  Koszty  usług

geodezyjnych, koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  i naniesień wykonanych

robót na mapę z wykonaniem jej w formie elektronicznej (w systemie eDIOM, zgodnie z

zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 688/11 z dnia 29 lipca 2011 roku  "W sprawie

wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy i

remontu dróg" i zarządzenia nr 1867/2012  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04.07.2012

roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29.07.2011

roku)  oraz  badania  stopnia  zagęszczenia  winny  obciążać  koszty  pośrednie  Wykonawcy

robót. 

4.Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany

przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o przekazane projekty techniczne oraz zalecaną

wizję lokalną w terenie. Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i
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dokonuje  całościowej  wyceny  przedmiotu  zamówienia  na  roboty  określone  w  opisie

przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i  ryzyko w oparciu o załączoną do

SIWZ dokumentację projektową oraz opis przedmiotu zamówienia.

Załączony  przez  zamawiającego  do  SIWZ  przedmiar  robót  nie  jest  obligatoryjny  i  ma

jedynie charakter pomocniczy.

5.W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w

okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są

niezbędne do należytego wykonania zadania.

6.Wycena  przedmiotu  zamówienia  musi  objąć  wszystkie  roboty  budowlano-montażowe

zawarte  w  niniejszym  zamówieniu,  jak  również  opłaty  wszystkich  świadczeń  na  rzecz

usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz gruzu i utylizację ewentualnych materiałów

z rozbiórek, ewentualne koszty pompowania wody z wykopów, itp.), koszt ubezpieczenia,

należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po

zakończeniu budowy.

Gospodarka materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych

przez  Gminę  –  Miasto  Płock  została  określona  w  Zarządzeniu  nr  581/11

Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22.06 2011r.

7.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może

być  podstawą do  żądania  zmiany  wynagrodzenia  umownego ustalonego   na  podstawie

złożonej  w postępowaniu przetargowym oferty.

8.Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy to również tzw. materiałów masowych)

w kosztorysie ofertowym należy przyjmować jako ceny ich nabycia  tzn. z kosztami zakupu

(czyli wraz z kosztami transportu zewnętrznego tych materiałów). Nie należy w kosztorysie

ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztów dowozu tych materiałów z miejsc ich

zakupu.

9.W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy

kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

V. Termin realizacji zadania: 

- Etap  I  -zakończenie  robót   budowlanych  wraz  z  nasadzeniami  –  zwanych  dalej
„robotami”- do 30 czerwca 2017r.

- Etap II - pielęgnacja zieleni – do 30 października 2017r.

VI. Podatek VAT 23%.

VII. Osoba do kontaktu w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Grzegorz Naguszewski
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