
PŁOCK 

Płock, dnia 01.03.2017 r. 
WZP. 271.2.6.2017.AR 

Dotyczy: zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro na realizację zamówienia pn. 

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy 

wodnego placu zabaw na terenie Parku Północnego w Płocku w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa wodnego placu zabaw - budżet obywatelski". 

Zamawiający - Gmina - Miasto Płock, informuje, iż w związku z zapytaniem, które wpłynęło do 

Zamawiającego w dniu 24.02.2017 r. udziela następującej odpowiedzi. 

Poniżej zamieszczamy pytania wraz z odpowiedziami oraz mapę zasadniczą dla terenu objętego 

projektowaniem jak i terenów sąsiadujących z planowana inwestycją. 

Pyt. l . Kto jest właścicielem działek na których planowana jest lokalizacja wodnego placu zabaw 
oraz działek przez które planuje się przeprowadzenie przyłączy wodnego, kanalizacyjnego i 
elektroenergetycznego? 

Odp. 

Działki o nr ewid. 293/49 i 2906/153 na których Zamawiający planuje zrealizować wodny plac 
zabaw stanowią własność Gminy-Miasto Płock. W celu orientacji w terenie Zamawiający udostępnia 
mapę zasadniczą dla terenu objętego zarówno projektowaniem, jak i terenów sąsiadujących z 
planowaną inwestycją. 

Pyt.2. Jaka jest szacowana odległość planowanej lokalizacji wodnego placu zabaw od 
przebiegającego w pobliżu uzbrojenia technicznego (sieć wodna, kanalizacyjna, 
elektroenergetyczna)? 

Odp. 

W celu orientacji w terenie dotyczącej szacowanej odległości planowanej lokalizacji wodnego placu 
zabaw od przebiegającego w pobliżu uzbrojenia technicznego Zamawiający udostępnia mapę 
zasadniczą dla terenu objętego zarówno projektowaniem, jak i terenów sąsiadujących z pianowaną 
inwestycją. Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca uzyska warunki techniczne od 
właścicieli sieci w które należy wyposażyć obiekt. 

Pyt.3. Czy przez teren wskazany jako proponowana lokalizacja przebiegają instaiacje podziemnego 
uzbrojenia technicznego? Jeśli tak to jakie? 

Odp. 

W celu orientacji w terenie dotyczącej lokalizacji przebiegających instalacji podziemnego uzbrojenia 
technicznego Zamawiający udostępnia mapę zasadniczą dia terenu objętego zarówno 
projektowaniem, jak i terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją. 

Pyt.4. Czy na przedmiotowym terenie obowiązuje miejscowy pian zagospodarowania 
przestrzennego? 

Odp. 

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł informację. Iż ww. teren jest objęty 
miejscowym placem zagospodarowania przestrzennego. 

Pyt.5. Czy przedmiotowy teren jest objęty ochroną konserwatora zabytków bądź znajduje się w 
obszarze ochrony przyrody? 
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Odp. 

Teren objęty przedmiotem zamówienia nie znajduje się zarówno na obszarze ochrony przyrody, jak 
i nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 

Pyt.6. Czy Zamawiający w bezpośrednim sąsiedztwie wodnego placu zabaw przewiduje 
konieczność zaprojektowania toalet oraz natrysków? 

Odp. 

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł informację, iż w sąsiedztwie placu należy 
przewidzieć trzy przebieralnie, jak na plaży. 

Pyt.7. Czy instalację uzdatniania wody w obiegu wodnego placu zabaw należy zaprojektować w 
standardzie jak dla basenów publicznych a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 09.11.2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w pływalniach? 

Zamawiający nie narzuca rozwiązań projektowych dla instalacji technologicznych wodnego placu 
zabaw (jest to przedmiotem zamówienia) jednak woda w układzie technologicznym placu wodnego 
musi spełnać wymagania stawiane basenom kąpielowym. Ponadto Zamawiający informuje, że 
będzie wymagał dokonania uzgodnień sanitarno-higenicznych w projekcie budowlanym. 
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