
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania inwestycyjnego pn."Zagospodarowanie terenu wokół garaży przy ul. Gintera w
Płocku, działka nr ewid. 65/73 obr. 10”.

Opis ogólny
Przedmiotem  zamówienia jest :
opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  oraz  specyfikacji  technicznych  odbioru  i
wykonania  robót  budowlanych  zagospodarowania terenu wokół  garaży przy ul.  Gintera w
Płocku zlokalizowanego na działce o nr ewid. 65/73 obr. 10 wraz z uzyskaniem skutecznego
zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji właściwego organu administracji
architektoniczno  -  budowlanej  na  wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach  zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych
(poza pasami drogowymi)”.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia  wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru
wykonania  robót  budowlanych  i/lub  decyzji  właściwego  organu  administracji  architektoniczno  -
budowlanej: do dnia 15 listopada 2017 roku.

I. Informacja o zadaniu inwestycyjnym:

Zakres rzeczowy zadania "Zagospodarowanie terenu wokół garaży przy ul. Gintera w Płocku,
działka nr ewid. 65/73”. obejmuje zaprojektowanie m. in.:

1. nawierzchni wraz z niezbędną infrastrukturą, 

2. niezbędnego odwodnienia terenu wokół garaży,

3. oświetlenie terenu,

W  celu  prawidłowego  zaprojektowania  należy  uzyskać  szczegółowe  warunki  techniczne  i
uzgodnienia od odpowiednich instytucji, właścicieli i użytkowników istniejącego uzbrojenia.

Dla  terenu  objętego  przedmiotem  zamówienia  brak  jest  zatwierdzonego  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiający na dzień dzisiejszy dysponuje następującymi dokumentami, które należy uwzględnić
w procesie projektowania:

1)  warunki  do  projektowania  oświetlenia  ulicznego  z  MZD-  pismo z  dnia  04.05.2017r.  znak:  
MZD-DI.4202.9.2017.CP- załącznik nr 1

2) warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z WRM- pismo z dnia  
18.04.2017r. znak: WRM-VII.7011.20.2017.PM- załącznik nr 2

3) dokumentacja badań podłoża gruntowego – załącznik nr 3

4)  warunki  do  projektowania  oświetlenia  ulicznego  z  Energa  Oświetlenie  -  pismo  z  dnia
24.05.2017r. znak: EOŚ-2815/UC-P/MB/2017- załącznik nr 4

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ewid. 65/73,  – przy ulicy Gintera w
Płocku. Wykonawca opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową w oparciu o opis przedmiotu
zamówienia,  decyzje  lokalizacji  celu  publicznego,  umowę,  wytyczne  zawarte  w  poniższych
zarządzeniach Prezydenta Miasta Płocka i warunki techniczne, opinie,  uzgodnienia i ewentualne
decyzje oraz dokumentację badań podłoża gruntowego.

II. Obowiązki Wykonawcy:

W ramach opracowania dokumentacji należy wykonać:
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1. projekt zagospodarowania terenu - 4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie
CD (skan dokumentacji w zapisie PDF).

2. projekt  budowlany  i  wykonawczy  branży  konstrukcyjno-budowlanej  -  4  egz.   wraz  z
kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF). 

3. projekt  budowlany  i  wykonawczy  odwodnienia  -  4  egz.   wraz  z  kompletną  wersją
elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF).

4. projekt  budowlany  i  wykonawczy  oświetlenia  -  4  egz.   wraz  z  kompletną  wersją
elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF).

5. projekty budowlane i wykonawcze dotyczące usunięcia ewentualnych kolizji  z istniejącymi
sieciami  i  z  elementami  urządzenia  terenu  np.:  energetycznych,  wodociągowych,
kanalizacyjnych, teletechnicznych itd.  - 4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na
płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF)

6. specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  wszystkich  branż  (4  egz.)  wraz  z
kompletną wersją elektroniczną na płycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF),

7. informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla każdej branży.
8. projekt stałej organizacji ruch - 4 egz. wraz z kompletną wersją elektroniczną na płycie CD

(skan dokumentacji w zapisie PDF),
9. przedmiary  robót  odrębnie  dla  każdej  branży  występującej  w  przedmiotowych

opracowaniach  projektowych  -  2  egz.  wraz  z  wersją  elektroniczną  na  płycie  CD  (w
oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skan
1 egzemplarza w zapisie PDF),

10. kosztorysy  inwestorskie  odrębnie  dla  każdej  branży  występującej  w  przedmiotowych
opracowaniach  projektowych  wraz  ze  zbiorczym  zestawieniem  kosztów  inwestycji  –
metodą  kalkulacji  uproszczonej.  Sporządzenie  kosztorysu  inwestorskiego  w  każdym
przypadku musi być poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót. Kosztorys inwestorski
należy przekazać Zamawiającemu - 2 egz.  wraz z wersją elektroniczną na płycie CD (w
pliku z rozszerzeniem .ath lub w arkuszu kalkulacyjnym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie
PDF),

11. wykonanie wszelkich badań, eksperty, pomiarów i uzgodnień niezbędnych do wykonania
przedmiotu umowy oraz prawidłowej realizacji projektu.

12. uzyskanie  od  odpowiednich  jednostek  opiniujących  wszelkich  brakujących   warunków
technicznych  i  wytycznych  do  projektowania  oraz  wszelkich  innych  dokumentów
niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji.
Oznacza  to,  że  w  przypadku  konieczności  uzyskania  w  trakcie  projektowania  innych,
dodatkowych warunków technicznych i wytycznych do projektowania niż te, które zostały
wyszczególnione w punkcie  I.  Informację o zadaniu inwestycyjnym  lub w przypadku
konieczności dokonania zmian w istniejących  warunkach technicznych i wytycznych do
projektowania - np.  ich  uaktualnienie,  Wykonawca  niezwłocznie  poinformuje  o  tym
fakcie Zamawiającego w formie pisemnej oraz własnym staraniem i na własny koszt uzyska
nowe lub zaktualizowane warunki techniczne i wytyczne do projektowania i uwzględni je w
opracowywanej  dokumentacji  projektowej.  Zmiana,  uaktualnienie  lub  wydanie  nowych
warunków  technicznych  oraz  wytycznych  do  projektowania,  wykonanie  uaktualnienia
dokumentacji  po zmianie warunków technicznych oraz wytycznych do projektowania nie
stanowi podstawy do zmiany wartości wynagrodzenia zawartej z Zamawiającym umowy.

13. dokonanie  wszelkich  uzgodnień  z  Inwestorem,  właściwymi  do  tego  instytucjami  i
organizacjami, gestorami sieci w trakcie projektowania,  a także przedłożenie Inwestorowi
do  akceptacji  kompletnej  i  posiadającej  wszelkie  uzgodnienia  dokumentacji  przed  jej
złożeniem  przez  Wykonawcę  do  Wydziału  Rozwoju  i  Polityki  Gospodarczej  Miasta  o
wydanie   skutecznego  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  i/lub  decyzji
właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

14. uzyskanie  wszelkich  wymaganych  prawem  opinii,  uzgodnień,  decyzji,  zezwoleń  wraz
z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji
właściwego  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  umożliwiającej  wykonanie
zaprojektowanych  robót  budowlanych,  których  uzyskanie  okaże  się  niezbędne  do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

2



15. uzyskanie  skutecznego  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  i/lub
decyzji  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  zezwalającej  na
wykonanie robót budowlanych,

16. Wykonawca  zobowiązuje  się,  w  zakresie  projektowania,  do  opracowania  i  wzięcia
odpowiedzialności  za  Projekt  Budowlany  oraz  każdy  inny  dokument  wymagany  przez
Zamawiającego  zgodnie  z  Prawem  rządzącym  umową,  a  po  zaakceptowaniu  Projektu
Budowlanego  przez  Zamawiającego  uzyskania  w  jego  imieniu od  organu  administracji
architektoniczno-budowlanej  skutecznego  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót
budowlanych i/lub decyzji właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

17. Wykonawca przedmiot zamówienia wykona w sposób określony w przepisach, zgodnie z
wymaganiami obowiązujących ustaw, a w szczególności: 

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 1409),
-  rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 r., poz. 462 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst  jednolity:Dz.U.  2013,
poz. 1129),
-  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), 
-  rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca 1999 r.  w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz.
1389),
-  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).
- zarządzenie nr  688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie:
Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy, przebudowy
i remontów dróg i zarządzenie nr  1867/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012
roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca
2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla
budowy, przebudowy i remontów dróg.
- zarządzenie nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie:
Wprowadzenia  Instrukcji  na  odtworzenie  nawierzchni  w  obrębie  pasa  drogowego,
naruszonych  w  wyniku  robót  kanalizacyjnych,  wodociągowych,  ciepłowniczych,
gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.
- zarządzenie nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie:
Wprowadzenia  zasad  gospodarki  materiałami  rozbiórkowymi  pochodzącymi  z  inwestycji
prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka.
- zarządzenie nr  1868/12 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie:
wprowadzenia Instrukcji wykonania prac związanych z regulacją wysokościową urządzeń
uzbrojenia podziemnego.
-  Zarządzenie Nr 2797/2016  Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  13  grudnia  2016  r.  w
sprawie: wytycznych do projektowania i realizacji miejskich sieci kanalizacji deszczowej w
zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy - Miasto Płock. 
- Zarządzenie Nr 2227/2016  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie:
powołania  Zespołu  do  spraw  Estetyki  Miasta  oraz  ustalenia  zasad  uzgadniania  i
opiniowania projektów pod względem plastycznym,
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- Uchwałę nr 411/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 roku w sprawie:
ustalenia Normatywu Parkingowego dla Miasta Płocka,
- obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Treści  zarządzeń  i  uchwał  dostępne  są  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  na  stronie
internetowej Urzędu Miasta Płocka – www.  bip.  ump.pl  , 

18. przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji  wraz ze skutecznym zgłoszeniem
zamiaru  budowy  i/lub  decyzji  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej
zezwalającej na wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem w 4 egzemplarzach
każdego opracowania, przy czym jeden egzemplarz powinny posiadać oryginalne pieczątki
organu administracji architektoniczno- budowlanej, a trzy pozostałe egzemplarze powinny
być  ich  kopią  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem.  Zamawiający  wymaga,  aby
zamówione egzemplarze dokumentacji  nie  różniły  się  zawartością  i  kolejnością  wpięcia
dokumentów.  Inne  opracowania,  które  stanowią  część  składową  opracowanej
dokumentacji,  a  które  nie  wymagają  zaopiniowania  przez  organ  administracji
architektoniczno – budowlanej należy wykonać również w 4 egzemplarzach,

19. przekazanie  Zamawiającemu  dwóch  wersji  elektronicznych  kompletnej  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej na płycie CD lub DVD, przy czym wersja elektroniczna powinna
być skanem dokumentacji w wersji papierowej egzemplarza z oryginałem uzgodnień, opinii
i  oświadczeń,  zapisanym  w  formacie  PDF.  (opieczętowanej  przez  organ  administracji
architektoniczno  –  budowlanej).  Natomiast  przedmiary  i  kosztorysy  inwestorskie
opracowane na jednym z popularnych programów do kosztorysowania. Pierwsza wersja
elektroniczna  dokumentacji,  z  przeznaczeniem  dla  Inwestora,  powinna  zawierać  skany
wszystkich dokumentacji wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami. Druga wersja
elektroniczna  dokumentacji,  z  przeznaczeniem  do  Wydziału  Zamówień  Publicznych,
powinna  zawierać  skany  wszystkich  dokumentacji  z  przedmiarami  bez  kosztorysów
inwestorskich,

20. zamawiana  ilość  opracowań  nie  uwzględnia  egzemplarzy  niezbędnych  do  uzyskania
wymaganych  opinii,  uzgodnień  i  decyzji,  w  tym  skutecznego  zamiaru  wykonania robót
budowlanych. Ponadto każdy następny domawiany egzemplarz będzie wykonany odpłatnie
w cenie kosztów powielenia,

21. Wykonawca wraz z dokumentacją składa wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie,
że dostarczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest wykonana zgodnie z umową,
ofertą, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej
oraz normami, że zostaje wydana w stanie pełnym, kompletnym z punku widzenia celu,
któremu  ma  służyć.  Przedmiotowe  oświadczenie  stanowi  integralną  część  przedmiotu
odbioru,

22. Wykonawca  składa  oświadczenie  o  zgodności  i  kompletności  dokumentacji  w  wersji
papierowej z wersją elektroniczną.

III. Zamówienie obejmuje również przygotowanie materiałów do projektowania i wykonanie 
następujących czynności:

1) wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500,
2) wykonanie rozpoznania terenowo-prawnego gruntów przeznaczonych pod inwestycję,
3) uzyskanie wszelkich niezbędnych warunków technicznych i wytycznych do projektowania,
4) dokonanie  wszelkich  uzgodnień  wraz  z  zatwierdzeniem  lub  zaopiniowaniem  projektów

budowlanych  i   wykonawczych  (np.  MZD,  Wodociągi  Płockie,  Energa  Oświetlenie,  Energa
Operator,  Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i  Inżynierii  Ruchu Drogowego, Ogrodnik
Miasta, Zespół Estetyki Miasta, itp.),

5) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

6) uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  skutecznego  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót
budowlanych  i/lub  decyzji  właściwego  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej,
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których uzyskanie okaże się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy dla
zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego. 

7) sprawowanie  nadzoru  autorskiego w  trakcie  realizacji  zadania  inwestycyjnego  w  trybie
określonym  w  art.  20  ust.  1  pkt  4  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo  Budowlane
(z późniejszymi zmianami), w ramach wynagrodzenia ryczałtowego – należy ująć w składanej
ofercie.  

8) uzyskanie sprawdzenia poszczególnych projektów budowlanych i wykonawczych przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe w danej specjalności,

IV. Wytyczne ogólne.

1) Wykonawca  zobowiązuje  się,  w  zakresie  projektowania,  do  opracowania  i  wzięcia
odpowiedzialności  za  Projekt  Budowlany  oraz  każdy  inny  dokument  wymagany  przez
Zamawiającego  zgodnie  z  Prawem  rządzącym  umową,  a  po  zaakceptowaniu  Projektu
Budowlanego przez Zamawiającego uzyskania w jego imieniu  skutecznego zgłoszenia zamiaru
wykonania  robót  budowlanych  i/lub  decyzji  właściwego  organu  administracji  architektoniczno-
budowlanej,  których  uzyskanie  okaże  się  niezbędne  do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu
umowy dla zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego.

2) Ostateczny  odbiór  prawidłowo  zrealizowanego  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie
obustronnie podpisanego protokołu odbiorczego, stanowiącego podstawę do wystawienia faktury
VAT.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja projektowa  ma
wady  zmniejszające  jej  wartość  lub  użyteczność  ze  względu  na  cel  dla  którego  została
opracowana, a w szczególności  odpowiada za rozwiązanie projektu niezgodnie z  parametrami
ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych. 

4) Przy  odbiorze  dokumentacji  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia  jakości
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wszystkie wady i braki zauważone podczas sprawdzania
dokumentacji  po  jej  przekazaniu  Zamawiającemu  Wykonawca  będzie  usuwał  na  pisemne
wezwanie Zamawiającego.

Ponadto wszystkie wady i braki  w trakcie realizacji inwestycji z inicjatywy własnej bądź na żądanie
Zamawiającego,  w tym też okresie będzie ją uzupełniał i modyfikował. Czynności o których mowa
wyżej Wykonawca będzie realizował w ramach  wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego w/w
zakres rzeczowy. 

5) Przedmiotem odbioru  końcowego  będzie  wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej
oraz specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót budowlanych zagospodarowania terenu
wokół garaży przy ul. Gintera w Płocku zlokalizowanego na działce o nr ewid. 65/73 obr. 10
wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub decyzji
właściwego  organu  administracji  architektoniczno  -  budowlanej umożliwiającej  wykonanie
zaprojektowanych robót budowlanych.

6) Dokumentacja, wszystkie opracowania branżowe i kosztorysowe będą podpisane przez osoby
ją wykonujące oraz przez osoby sprawdzające, ponadto potwierdzone uprawnieniami budowlanymi
do wykonywania zawodu.

7) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, celem pozyskania informacji, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
Także zaleca się aby zdobył,  na swoją własną odpowiedzialność i  ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 

8) Strony zgodnie oświadczają,  że będą współpracować,  konsultując wzajemnie swoje uwagi  i
propozycje  dotyczące  dokumentacji  i  dołożą  starań  dla  usunięcia  ewentualnie  powstałych
utrudnień hamujących prace projektowe.
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9) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zahamowaniu prac projektowych i o ich przyczynach.

10) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o wystąpieniu istotnych problemów, których
Wykonawca, mimo dołożenia należytej  staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym
zakresie,  celem  niedopuszczenia  do  opóźnień.  Zamawiający  zastrzega  jednak,  że  nie  będzie
wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie zawartej
umowy.

11) W  ciągu  7  dni  od  daty  podpisania  Umowy  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu
wypełnioną Tabelę Elementów Scalonych załączoną do przedmiotu zamówienia – załącznik nr..

12) uzyskanie  danych  wyjściowych  do  kosztorysowania:  Wykonawca  w  porozumieniu  z
Zamawiającym  jest  zobowiązany  przed   przystąpieniem  do  wykonania  przedmiarów  robót  i
kosztorysów inwestorskich ustalić i  spisać dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz
inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej.

13) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego minimum 3
spotkań roboczych Projektantów z Zamawiającym i innymi jednostkami opiniującymi na etapie
sporządzania dokumentacji  projektowej,  w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i
materiałowych,  które  muszą  zakończyć  się  pisemnymi  protokółami  sporządzanymi  przez
Zamawiającego  i  podpisanymi  przez  wszystkich  uczestników  w  dniu,  w  którym  odbyło  się
spotkanie. 

14) W  ciągu  35  dni  od  daty  podpisania  umowy  Wykonawca  przedstawi  wstępną
koncepcję  zagospodarowania  terenu  wokół  garaży  przy  ul.  Gintera Wykonawca  przed
złożeniem wniosku do organu achitektoniczno-budowlanego (na ostatnim spotkaniu) przedstawi
kompletną dokumentację wraz z uzgodnieniami.

15) Wykonawca  będzie  uczestniczył  wraz  z  Zamawiającym  w  prezentacji  wyników  prac
stanowiących  przedmiot  niniejszego  zamówienia  zarówno  władzom  Miasta,  jak  i  instytucjom
zewnętrznym.

16) Wykonawca przed złożeniem wniosku do organu architektoniczno-budowlanego przygotuje
i  wypełni  druk „Oświadczenia o posiadanym prawie  do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane”, które następnie przedkłada Zamawiającemu celem jego podpisania.

17) Terminy wprowadzenia organizacji ruchu muszą być uzgodnione z Zamawiającym w formie
pisemnej.

18) Wykonawca  uzgodni  geometrię,  przekrój  podbudowy  z  Miejskim  Zarządem  Dróg  oraz
Pełnomocnikiem ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Urzędu Miasta Płocka i
uzyska od w/w jednostek pisemną akceptację zastosowanych rozwiązań zgodnie z obowiązującym
zarządzeniem.

19) Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych opinii,
uzgodnień,  decyzji,  badań,  ekspertyz,  pomiarów,  warunków,  postanowień  uzyska  własnym
staraniem i na swój koszt. Ponadto wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez
Wykonawcę w celu kompletnego zrealizowania przedmiotu umowy. 

20) Wykonawca otrzyma –  na swój pisemny wniosek - upoważnienie (pełnomocnictwo) do
reprezentowania i występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach dotyczących
projektowania, w tym wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lub innych decyzji.

21) Podatek VAT 23%.

22) Osoba do kontaktu w zakresie przedmiotu zamówienia – Krzysztof Gawin, Danuta Gębka

23) Osoby proponowane do Komisji Przetargowej: - Krzysztof Gawin, Danuta Gębka

24) Wykonawca  przed  przekazaniem  Zamawiającemu  do  akceptacji  projektu  technicznego
uzgodni go z Zespołem ds. Estetyki Miasta Płocka powołanego przez Prezydenta Miasta Płocka
Zarządzeniem  Nr  404/2015 z  dnia  13  marca  2015  roku,  Referatem Planowania  Infrastruktury
Miejskiej Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka. 
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25) Przewidziane  rozwiązania  powinny  być  trwałe,  estetyczne  i  odporne  na  działania
atmosferyczne  jak  i  mechaniczne  (ruchu  kołowego).  Ponadto  materiały  przewidziane  do
wbudowania  powinny  być  wskazane  jako  pierwszej  jakości,  posiadać  atesty  i  certyfikaty
wymagane przepisami. Przy doborze rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i funkcjonalnych
należy kierować się zasadami ekonomiki i estetyki, a w szczególności prawidłową gospodarką z
zakresu  wód  opadowych  poprzez  zastosowanie,  w  sytuacji  gdy  będzie  taka  możliwość,
nawierzchni  parkingu umożliwiającej  przesiąkanie  wód  deszczowych,  w oparciu  o  opracowaną
dokumentację geotechniczną.

Opisane wyżej czynności Wykonawca dokona w ramach działań własnych. 

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji i stan istniejący.

Planowany do zaprojektowania teren zlokalizowany jest na działce o nr ewid. 65/73 – przy ulicy
Gintera  w Płocku.  

Sposób wyliczenia oferty:
Wykonanie  na  podstawie:  opisu  przedmiotu  zamówienia,  zapisów  umowy  i  przytoczonych
zarządzeń i uchwał – szczegółowej i  wnikliwej analizy w celu dokonania prawidłowej oceny do
określenia  wynagrodzenia  zadowalającego  Wykonawcę  za  wykonanie  kompletnej  i
pełnobranżowej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  i  uwzględniającego  wszystkie  potrzeby
przedsięwzięcia, nawet te które z przyczyn niewiadomych nie zostały uwzględnione i opisane,  a
są istotne i konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCHTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Wyszczególnienie elementów
rozliczeniowych

Cena netto VAT Cena brutto

1. Mapy do celów projektowych

2. Projekt zagospodarowania terenu

3. Projekt drogowy budowlany

4. Projekt drogowy wykonawczy

5. Projekt budowlany - oświetlenie terenu

6. Projekt wykonawczy- oświetlenie terenu

7. Projekt budowlany  kanalizacji deszczowej 

8. Projekt wykonawczy  kanalizacji deszczowej

9. Projekt budowlany usunięcia kolizji

10. Projekt wykonawczy usunięcia kolizji

11. Projekt docelowej organizacji ruchu

12. Plan BIOZ

13. Przedmiar robót  branża drogowa

14. Przedmiar robót branża elektryczna-
oświetlenie uliczne

15. Przedmiar robót branża  sanitarna – dla 
kanalizacji deszczowej

16. Przedmiary do dokumentacji uwzględniających
usunięcie kolizji - według branż

17. Kosztorys inwestorski  branża drogowa

18. Kosztorys inwestorski branża elektryczna – 
oświetlenie terenu

19. Kosztorys inwestorski  branża sanitarna - dla 
kanalizacji deszczowej

20. Kosztorys inwestorski do dokumentacji 
uwzględniających usunięcie kolizji - według 
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branż

21. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót - branża drogowa

22. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót – oświetlenie terenu

23. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót – kanalizacja deszczowa

24. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót do dokumentacji uwzględniających 
usunięcie kolizji - według branż

25. Uzyskanie skutecznego zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych i/lub decyzji 
właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej  

26. Ustalenia środowiskowe

27. Obsługa geodezyjna

28. Uzgodnienia z gestorami sieci

29. Nadzór autorski podczas realizacji inwestycji

30. Decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu

31. Inne
                                                              RAZEM     
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