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1. INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) („ustawa Pzp”), 

w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 696) („ustawa o PPP”) w trybie dialogu konkurencyjnego. 

Partnerzy Prywatni, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i będą 

spełniać warunki określone przez Podmiot Publiczny w ogłoszeniu o zamówieniu, w liczbie 

nieprzekraczającej 5, zostaną zaproszeni do dialogu, z zastrzeżeniem możliwości 

unieważnienia postępowania na podstawie na podstawie art. 93 ust. 1d ustawy Pzp, 

w przypadku gdy zostanie złożony wyłącznie jeden wniosek o dopuszczenie do udział 

w postępowaniu. 

Podmiot Publiczny będzie prowadzić dialog do momentu, gdy będzie w stanie określić, 

w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez Partnerów Prywatnych, jeżeli jest to 

konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby. O zakończeniu 

dialogu Podmiot Publiczny niezwłocznie poinformuje uczestniczących w nim Partnerów 

Prywatnych. Wraz z zaproszeniem do składania ofert, na podstawie rozwiązań 

przedstawionych przez Partnerów Prywatnych podczas dialogu, Podmiot Publiczny przekaże 

ostateczną treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Na podstawie art. 60 c) ust. 1 ustawy Pzp, poniżej przedstawiono opis potrzeb i wymagań 

Podmiotu Publicznego oraz wstępny harmonogram postępowania, dotyczący realizacji 

zamówienia pn. „Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku w modelu partnerstwa 

publiczno-prywatnego”. 

 

2. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zapewnienie mieszkańcom Miasta Płock i regionu 

dostępu do całorocznej, wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej i rekreacji wodnej, a tym 

samym wzbogacenie obecnej oferty programowej o nowe usługi sportowe, rekreacyjne, dla 

osób w różnym przedziale wiekowym oraz o różnym stanie zdrowia i poziomie sprawności.  

Zakłada się, że realizacja przedsięwzięcia zwiększy skuteczność realizacji zadań własnych 

Miasta w zakresie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i polityki prorodzinnej. 
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3. LOKALIZACJA PROJEKTU 

Nieruchomość gruntowa przeznaczona na realizację Przedsięwzięcia zlokalizowana jest 

w rejonie ulic Gałczyńskiego i Miodowej w Płocku. Lokalizację zaprezentowano na poniższych 

rysunkach: 

 
Źródło: cytat z Google Maps 

Planowana inwestycja ma zostać zlokalizowana na terenie działki ewidencyjnej nr 221/14. 

 

Źródło: cytat z Geoportal 2 

Rozpatrywana lokalizacja dotyczy działek: 

− Dz. nr  221/14, pow.2,1493 ha - właściciel Politechnika Warszawska, 

− Dz. nr 221/12 - właściciel Politechnika Warszawska - możliwość realizacji dodatkowej 

drogi dojazdowej, 

− Dz. nr 221/18 i 221/19 - właściciel Gmina Płock, 

− Dz. nr 221/21 - właściciel Politechnika Warszawska łącznie z działką 221/24 pow. 

1,3216 ha. 
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Zgodnie z porozumieniem z dnia 23 listopada 2016 r. pomiędzy Gminą – Miasto Płock 

i Politechniką Warszawską, Podmiot Publiczny będzie posiadać prawo do dysponowania 

niezbędnymi nieruchomościami na cele związane z realizacją Projektu.  

4. WSTĘPNE ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE OBIEKTU 

4.1. SKRÓCONA CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI OBIEKTU 

Na planowany do budowy obiekt składają się następujące części: 

a) Parter – powierzchnia ok. 5 000 m2 

 Strefa basenowa (mokra) powierzchnia ok. 2 700 m² (powierzchnia lustra wody=1 350 

m2) 

 Strefa szatni – powierzchnia ok. 1 000 m2 

 Strefa przybasenowa (sucha) – powierzchnia ok. 300 m2 

 Strefa komunikacyjna holu wejściowego – powierzchnia ok. 1 000 m2 

 

b) Część podziemna – powierzchnia ok. 2 200 m2 

 Strefa relaksu – powierzchnia ok. 700 m2 

 Strefa pracowniczo – socjalna - powierzchnia ok. 300 m2 

 Strefa techniczna – powierzchnia ok. ok. 1 200 m2 

 

c) Piętro - powierzchnia ok. 2 200 m2 

 Strefa rekreacyjno-sportowa sucha powierzchnia ok. 1 200 m2 

 Strefa usługowo-komercyjna - powierzchnia ok. 700 m2 

 Widownia basenu sportowego - powierzchnia ok. 300 m2 

 

d) Zagospodarowanie terenu – powierzchnia ok. 21 493 m2. 

4.2. SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI OBIEKTU 

Parter – powierzchnia ok. 5 000 m2 

Strefa basenowa (mokra) powierzchnia ok. 2 700 m² (powierzchnia lustra wody = 1 350 m2) 

 basen sportowy o wymiarach 25x25 m (pow. 625 m²) głębokość 1.3–2.8 m, 8 torów 

pływackich 

 alternatywnie możliwość wyposażenia basenu w tzw. ruchome dno (na całej 

powierzchni basenu 25 m) –  technologia ta zwiększa znacząco elastyczność 

zastosowań basenu dzięki możliwości czasowego spłycenia go np. dla potrzeb zajęć 

rehabilitacyjnych, nauki pływania itp.; możliwość dostosowania głębokości basenu do 

różnego typu zajęć wymagających określonej głębokości wody, aż do całkowitego 
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zakrycia lustra wody (np. na noc) dla zmniejszenia parowania  i wyziębiania wody, 

wtedy dno konstrukcyjne płaskie – 2.80 m 

 basen treningowy i do nauki pływania wymiary 10x15 m; głębokość 0.9–1.4 m – 150 

m2 ze spadkiem 

 basen ze sztuczną falą ok. 60 m2 

 basen rekreacyjny o nieregularnym kształcie, pow. ok 500 m², głębokość zmienna 

 z łagodnym spadkiem od 0,9 m do 1,4 m, w tym: 

 masaże: boczne, boczno-denne, masaże karku 

 masaże denne, tzw. „dzikie źródła” 

 przeciwprądy tzw. „rwąca rzeka” wpływająca do basenu rekreacyjnego 

 masaże powietrzne, tzw. ławki-gejzery 

 wodospad grzybkowy 

 kaskady wodne 

 brodzik dla dzieci do lat 3 o głębokości 0,2 – 0.3 m; powierzchnia ok. 50 m² 

 mała zjeżdżalnia typu „słonik” 

 działko na wodę 

 zjeżdżalnia Aqualoop – tzw. rakietowa 

 zjeżdżalnia wielotorowa otwarta (rodzinna) – w głównej hali basenowej 

 zjeżdżalnia multimedialna (światło i dźwięk) 

 Amfiteatr Słońca – taras  wewnętrzny „otwarty” na zewnątrz (zastosowanie dużych 

połaci ścian szklanych z powłoką ETFE częściowo otwieranych) w porze ciepłej 

możliwość przejścia na taras zewnętrzny – plaża przy basenie rekreacyjnym przy 

przeszklonej południowej elewacji – 100 m² 

 alternatywnie: Symulator surfingu (możliwość lokalizacji na piętrze) – jeden 

z pierwszych w Polsce 

Strefa szatni – powierzchnia ok. 1 000 m2 

 szatnia koedukacyjna na 600 szafek bądź z możliwością podziału na dwa zespoły 

damski i męski – 600 m² 

 zespoły natrysków i WC: damski i męski – 150 m² 
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 szatnia, natrysk i WC dla niepełnosprawnych – 45 m² 

 4 wydzielone zespoły szatniowo-sanitarne dla grup zorganizowanych (np. 

zawodników) – 200 m² 

 przestrzeń/pokój dla rodzica z dzieckiem (z przewijakami) – 5 m2 

Strefa przybasenowa (sucha) – powierzchnia ok. 300 m2 

 pomieszczenie ratowników, gabinet pierwszej pomocy 

 pomieszczenia trenerów 

 pomieszczenie sędziów, biuro zawodów 

 magazyn sprzętu sportowego basenowego 

Strefa komunikacyjna holu wejściowego – powierzchnia ok. 1 000 m2 

 hol kasowo-wypoczynkowy: 350 m² 

 strefa zmiany obuwia, suszarki do włosów – ok. 100 m² 

 sanitariaty ogólnodostępne – 50 m² 

 sklep sportowy inne usługi związane ze sportem, wypoczynkiem – powierzchnia 

wynajmu: 150 m² 

 gastronomia z widokiem na basen rekreacyjny: 350 m² 

Część podziemna – powierzchnia ok. 2 200 m2 

Strefa relaksu – powierzchnia ok. 700 m2 

 alternatywnie: 4 niecki jacuzzi po 6 osób, pow. 2.5 m² z dyszami do hydromasażu: 

 1 szt. zwykła 

 3 szt. specjalne (borowinowe, aromatyczne, morskie na solance) 

 strefa saun:  

 sauna fińska (sucha) 

 sauna parowa 

 sauna solankowa 

 sauna infrared 

 grota lodowa 

 wspólny pokój wypoczynkowy 

 2 zespoły sanitarne (damski i męski) z natryskami i WC 

 pokój relaksu z podgrzewanymi łóżkami i muzyką relaksacyjną 

Strefa pracowniczo – socjalna - powierzchnia ok. 300 m2 
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 szatnie dla pracowników 

 pomieszczenia socjalne 

 administracja, biuro 

Strefa techniczna – powierzchnia ok. ok. 1 200 m2 

 maszynownie 

 wentylatorownia 

 stacja uzdatniania wody (nowoczesny system bezchlorowy np. UV, ozonowanie) 

 inne pomieszczenia techniczne 

Piętro - powierzchnia ok. 2 200 m2 

Strefa rekreacyjno-sportowa sucha powierzchnia ok. 1 200 m2 

 zespół szatniowo-sanitarny dla części suchej na 100 szafek koedukacyjny, bądź 

z możliwością podziału na dwa zespoły damski i męski 

 centrum trampolin 200 m² 

 sala fitness: 200 m², nawierzchnia sportowa 

 sala uniwersalna do zajęć ruchowych (taniec, zumba, capoeira): 200 m², parkiet 

 4 klatki do squasha 

Strefa usługowo-komercyjna - powierzchnia ok. 700 m2 

 powierzchnia do wynajęcia – usługi związane ze sportem, wypoczynkiem i dbaniem 

o wygląd i kondycję (solarium, fryzjer, kosmetyka, odnowa biologiczna) 

Widownia basenu sportowego - powierzchnia ok. 300 m2 

 Widownia na ok. 300 osób 

Zagospodarowanie terenu – powierzchnia ok.  21 493 m2 

 powierzchnia zabudowy: 5 000 m² 

 parking – ok. 4 400 m² 

 parking na samochodów osobowych – standard: 125 mp 

 parking dla niepełnosprawnych: 15 mp 

 parking dla autobusów: 5 mp 

 plac techniczny – powierzchnia ok. 600 m² 

 nawierzchnie utwardzone piesze: ok. 1 000m² 

 basen zewnętrzny: ok. 700 m² 
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 zieleń urządzona: ok. 9 800 m² 

Ostateczny zakres technicznej realizacji przedsięwzięcia oraz katalog czynności z zakresu 

utrzymania i zarządzania zostanie ustalony w toku dialogu konkurencyjnego oraz zostanie 

uregulowany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Wstępne koncepcje funkcjonalne zaprezentowano na poniższych rysunkach:



Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna - lokalizacja Gałczyńskiego 
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Koncepcja funkcjonalna - kondygnacje 



5. ZAŁOŻENIA PRAWNE 

Umowa o PPP zostanie zawarta z Partner Prywatnym wyłonionym w postępowaniu 

prowadzonym przez Miasto Płock zgodnie z przepisami ustawy o PPP, która określa zasady 

współpracy Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego. Jak już zostało wskazane powyżej, 

trybem wyboru Partnera Prywatnego z uwagi na zakładany model wynagrodzenia będzie 

dialog konkurencyjny na podstawie przepisów ustawy Pzp. 

Zakłada się, że Partner Prywatny zobowiązany będzie: 

− pozyskać finansowanie niezbędne do realizacji Projektu, 

− przeprowadzić prace projektowe i wykonać roboty budowlane, 

− świadczyć usługi w zakresie utrzymania technicznego i zarządzania wytworzoną 

infrastrukturą, 

tym samym Partner Prywatny weźmie na siebie większość ryzyk związanych z pozyskaniem 

finansowania, wzniesieniem, zarządzaniem i utrzymywaniem technicznym przedmiotu 

partnerstwa (ryzyka budowy, dostępności i popytu). Kwestie związane z ponoszeniem przez 

Partnera większości ryzyka popytu uzależniona będzie od ostatecznych wymagań Podmiotu 

Publicznego. 

Szczegółowy zakres podziału obowiązków i praw wynikających z realizacji Przedsięwzięcia 

będzie stanowić przedmiot negocjacji Podmiotu Publicznego z podmiotami zainteresowanymi 

zawarciem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

 

6. ZAŁOŻENIA FINANSOWE 

Szacowane nakłady inwestycyjne wynoszą od 40 000 000,00 do 70 000 000,00 PLN 

w zależności od ostatecznego zakresu rzeczowego Projektu. 

Miasto Płock jest skłonne uiszczać opłatę za dostępność (spłata części majątkowej inwestycji) 

na rzecz Partnera Prywatnego w kwocie ustalonej w toku negocjacji. 

Zakłada się, że działalność operatorska (wykonywanie czynności z zakresu utrzymania 

i zarządzania) będzie prowadzona przez Partnera Prywatnego, który zapewni bieżące 

funkcjonowanie obiektu w zamian za wynagrodzenie w postaci pożytków z obiektu.  
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7. PODZIAŁ RYZYK 

Ustawa o PPP w art. 2 stanowi, iż przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest 

wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem 

Publicznym i Partnerem Prywatnym. Powyższe ustawa nie stawia warunków a tym bardziej 

zasad podziału ryzyk i zadań – partnerzy mają w tym zakresie dowolność. Jednakże zasadą 

wynikającą z praktyki realizacji projektów PPP jest dokonanie alokacji ryzyk pomiędzy Partnera 

Prywatnego i Podmiot Publiczny w taki sposób, aby przypisać każde z ryzyk tej stronie, która 

jest w stanie najlepiej je kontrolować. Szczegółowe określenie podziału zadań i ryzyk nastąpi 

na etapie dialogu konkurencyjnego, natomiast w obecnej fazie zaprezentować możemy 

proponowany podział ryzyk i zadań. Zatem wstępnie przewiduje się, że na Partnerze 

Prywatnym spoczywać będą w szczególności następujące ryzyka: 

 związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na potrzeby prowadzenia 

określonych robót budowlanych (błędne założenia projektowe, niedostosowanie 

projektów robót budowlanych do założeń przedsięwzięcia, opóźnienia 

w przygotowaniu dokumentacji projektowej, wady/błędy dokumentacji projektowej 

– brak uwzględnienia w dokumentacji pożądanych przez Podmiot Publiczny 

rozwiązań), 

 związane z terminowością wykonania prac (opóźnienia w otrzymaniu stosownych 

pozwoleń na budowę, opóźnienia w wykonaniu prac z winy partnera prywatnego, 

opóźnienia w wykonaniu prac z winy stron trzecich, opóźnienia w wykonaniu prac 

z powodu siły wyższej, opóźnienia w otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie), 

 dostępności środków finansowych (nieotrzymanie kredytu przez partnera prywatnego, 

problemy finansowe partnera prywatnego, wyższa niż szacowana marża instytucji 

finansującej, zmiany stóp procentowych, wzrost zaplanowanych kosztów budowy), 

 związane ze zmianami w kosztach utrzymania infrastruktury (zmiany kosztów 

eksploatacji, zmiany w kosztach dostawy mediów, zmiany przepisów prawnych 

dotyczących utrzymania infrastruktury, wzrost inflacji w stosunku do stawek 

eksploatacyjnych), 

 związane ze stanem technicznym infrastruktury (niewłaściwy standard wykonania 

robót budowlanych, niemożliwość dostarczenia usług o określonej jakości i określonym 

standardzie, nieprzewidziane uszkodzenia majątku, koszty bieżących napraw 

i konserwacji majątku, zmiana technologii uzdatniania wody), 

 zmiany warunków rynkowych (zmiana siły popytu – np. niekorzystne zmiany 

demograficzne, pojawienie się konkurencji, zmiana przepisów podatkowych, zmiana 

kosztów prowadzenia przedsięwzięcia, zmiany cen i inflacji, kłopoty w regulacji 

należności i zobowiązań). 

 



8. WSTĘPNY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 60 c ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp w tabeli poniżej przedstawiono wstępny harmonogram postępowania: 

 Ocena 

wniosków o 

dopuszczenie 

do udział w 

postępowaniu 

I tura dialogu II tura dialogu III tura dialogu Przekazanie 

projektu 

istotnych 

postanowień 

umowy o PPP 

IV tura dialogu V tura dialogu VI tura dialogu Zakończenie 

dialogu 

Opracowanie 

specyfikacji istotnych 

warunków 

zamówienia  

Wysłanie 

zaproszenia do 

złożenia ofert 

oraz wybór 

najkorzystniejszej 

oferty 

Wstępne 

terminy 

Maj 2017 r. Maj 2017 r. Maj/Czerwiec 

2017 r. 

Czerwiec 2017 r. Czerwiec/Lipiec 

2017 r. 

Lipiec 2017 r.  Sierpień 2017 

r. 

Sierpień/Wrzesień 

2017. 

Wrzesień 2017 

r. 

Wrzesień/Październik 

2017 r. 

Listopad 2017 r. 

Zakres  − Prezentacja 

Podmiotu 

Publicznego i 

Partnerów 

Prywatnych. 

− Przedstawienie 

celu, przedmiotu, 

zakresu 

rzeczowego oraz 

wstępnego 

modelu realizacji 

i finansowania 

Projektu. 

− Ustalenie 

harmonogramu i 

zakresu kolejnych 

tur dialogu 

konkurencyjnego. 

− Omówienie 

innych kwestii 

organizacyjnych. 

− Omówienie 

zakresu prac 

projektowych 

i robót 

budowlanych. 

− Omówienie 

katalogu 

obowiązków 

z zakresu 

utrzymania i 

zarządzania. 

− Omówienie 

projektu 

programu 

funkcjonalno-

użytkowego. 

− Wypracowanie 

ostatecznego 

zakresu 

technicznego 

realizacji 

przedsięwzięcia 

– uzgodnienie  

programu 

funkcjonalno-

użytkowego. 

− Ustalenie 

katalogu 

obowiązków 

każdej ze stron 

na etapie 

eksploatacji 

Przedsięwzięcia 

(zarządzanie i 

utrzymanie 

Obiektu). 

 − Omówienie 

projektu 

umowy o PPP. 

− Omówienie 

aspektów 

związanych z 

finansowaniem 

projektu. 

− Omówienie 

wstępnej 

wyceny prac 

projektowych, 

robót 

budowlanych 

oraz 

eksploatacji 

Obiektu. 

− Omówienie 

propozycji 

zmian do 

umowy o 

PPP. 

Wypracowanie 

ostatecznej wersji 

umowy o PPP 

wraz z 

załącznikami. 

Poinformowanie 

uczestników 

dialogu o jego 

zakończeniu 

oraz 

przekazanie 

informacji o 

harmonogramie 

dalszych prac. 

Sporządzenie 

kompletnej 

specyfikacji istotnych 

warunków 

zamówienia wraz z 

niezbędnymi 

załącznikami (w tym 

w szczególności 

programem 

funkcjonalno-

użytkowym oraz 

umową o PPP). 

 

Miejsce n/d Płock Płock Płock n/d Płock Płock Płock n/d n/d  


