
Dział II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla  zadania:  „Zagospodarowanie  terenu  Osiedla  Dobrzyńska  na  obszarze
Centralnego Parku Rekreacji” w Płocku.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiot zamówienia znajduje się na terenie Osiedla Dobrzyńska pomiędzy ulicami
Kobylińskiego-Dobrzyńska-Prezydenta  Mościckiego-Miodowa  w  Płocku  na  działce  o
numerze  ewidencyjnym  694/68 obręb  4,  który  nie  jest  objęty  miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.  Jednocześnie projektant weźmie pod
uwagę,  że  uzyskane  przez  wykonawcę  warunki  techniczne  dotyczące  niezbędnej
infrastruktury  mogą wskazywać na ingerencję również w inne działki.  Ponadto dla
terenu objętego projektowaniem została opracowana „Koncepcja zagospodarowania
osiedla  Dobrzyńska”  -  jednostka  bilansowa  JB3,  który  w  sposób  szczegółowy
prezentuje  założenia  programowo-przestrzenne  osiedla  dla  miejsc  związanych
z  rekreacją  i  wypoczynkiem,  takich  jak:  park  osiedlowy,  place  zabaw i  publiczne
tereny  zieleni,  a  także  urządzenia  sportowe  i  mała  architektura.  Opracowana
koncepcja stanowi załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia.

OPIS OGÓLNY

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowo-
kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych odbioru i wykonania robót budowlanych
zagospodarowania Centralnego Parku Rekreacji części terenu dla jednostki bilansowej
JB3 zgodnie  z  koncepcją  na  terenie  pomiędzy  ulicami  Kobylińskiego-Dobrzyńska-
Prezydenta  Mościckiego-Miodowa (załącznik  nr  2 –  mapa  zasadnicza)  wraz
z  uzyskaniem właściwych  decyzji  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej
zatwierdzających  projekty  budowlane  i  zezwalających  na  wykonanie  robót
budowlanych i/lub skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

UWAGA: Na etapie opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Wykonawca  uwzględni  etapowanie  realizacji  zadania  inwestycyjnego
z  podziałem  na  3  etapy.  Zakres  rzeczowy  każdego  z  etapów  docelowo
zostanie  ustalony  na  spotkaniach  roboczych  w  siedzibie  Zamawiającego.
Po ustaleniu etapów Wykonawca dla każdego z etapów przygotuje odrębnie
przedmiot  zamówienia  (zakres  rzeczowy),  kosztorysy  inwestorskie
i przedmiary robót. 

Zgodnie  z  przywołaną wyżej  koncepcją generalnym założeniem projektowym jest
idea zintegrowania otwartych przestrzeni publicznych i utworzenie centralnego parku
osiedlowego  z  systemem  nowoczesnych  i  wielofunkcyjnych  powiązań
komunikacyjnych,  pieszych  i  rowerowych.  Projekt  wyposażenia  terenu  parku
centralnego  powinien  obejmować  adaptację  lub  modernizację  istniejących  terenów
i urządzeń sportowych, terenów i urządzeń rekreacyjnych, urządzonych placów zabaw
i  siłowni  zewnętrznych.  Ponadto  założeniem opracowywanej  dokumentacji  powinna
być  modernizacja  wewnątrzosiedlowych  systemów  komunikacji  wewnętrznej
polegająca  na  uporządkowaniu  ciągów  pieszych,  rowerowych  i  terenów  zieleni
parkowej, a także urządzenia do wypoczynku czynnego i biernego/gry terenowe.
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Projektant  zaprojektuje  w oparciu  o ww. opracowaną koncepcję zagospodarowanie
terenu zielenią oraz urządzeniami, które nie będą generowały dużych kosztów budowy
i eksploatacji. Zamawiający proponuje między innymi: teren piknikowy, nowe place
zabaw  i  modernizacja  istniejących,  boisko  sportowe,  mini  trasy  zjazdowe
z  wykorzystaniem  istniejącego  ukształtowania  terenu  objętego  projektowaniem,
siłownie  zewnętrzne  oraz  inne  elementy  zagospodarowania  przedstawione  w
koncepcji.  Projektant  w  proponowanych  rozwiązaniach  projektowych  dotyczących
zagospodarowania Centralnego Parku Rekreacji powinien uwzględnić istniejące boiska
sportowe  przy  Szkole  Podstawowej  Nr  17,  które  mogą  funkcjonować  i  uzupełniać
ofertę parku.

Zamawiający  nie przewiduje w ramach zagospodarowania terenu zaprojektowania
fontann, mini golfa i skateparku.

Zgodnie z ww. koncepcją na terenie objętym projektowaniem należy zaprojektować
inne elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, zieleń
niską i wysoką oraz oświetlenie.

Ponadto w opracowaniu objętym opisem przedmiotu zamówienia Projektant powinien
przewidzieć możliwość retencjonowania wód opadowych na terenie Centralnego Parku
Rekreacji z uwagi na dużą powierzchnię biologicznie czynną.

Dokumentację  projektowo  -  kosztorysową  należy  wykonać  w  oparciu  o  wytyczne
koncepcji  zagospodarowania  osiedla  Dobrzyńska, niniejszego  opisu  przedmiotu
zamówienia,  umowę  oraz  uzyskane  przez  Wykonawcę  warunki  techniczne  do
projektowania dla ww. zadania inwestycyjnego. 

Ostateczne  decyzje  dotyczące  zagospodarowania  terenu  zapadną  na  spotkaniach
roboczych, które będą organizowane przez Projektanta i Zamawiającego z udziałem
mieszkańców i przedstawicielami Rady Mieszkańców Osiedla „Dobrzyńska”.

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

Projektant  zaprojektuje  podłączenia  do  wszystkich  niezbędnych  sieci  na podstawie
uzyskanych  przez  Projektanta  warunków  technicznych,  w  tym  między  innymi
oświetlenia  i  odwodnienia  (kanalizacja  deszczowa),  w  zależności  od  warunków
gruntowych wynikających z badań geotechnicznych.

Przewidziane  rozwiązania  powinny  być  trwałe,  estetyczne  i  odporne  na  działania
atmosferyczne.  Ponadto  materiały  przewidziane  do  wbudowania  powinny  być
wskazane jako pierwszej jakości, posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami.
Przy  doborze  rozwiązań  technologicznych,  konstrukcyjnych,  materiałowych
i funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki.                       

W  ramach  zamówienia  konieczne  będzie  opracowanie  kompletnej
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  zgodnie  z  koncepcją
zagospodarowania  terenu  osiedla wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  oraz
z  usunięciem  napotkanych  kolizji  wraz  z  uzyskaniem  właściwych  decyzji
organu administracji architektoniczno-budowlanej zatwierdzających projekty
budowlane  i  zezwalających  na  wykonanie  robót  budowlanych  i/lub
skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
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W  celu  zrealizowania  zadania  należy  uzyskać  między  innymi:  mapy  do  celów
projektowych oraz zgody wszystkich właścicieli  gruntów, na których przewiduje się
roboty, na udostępnienie ich na cele budowlane. Ponadto należy wykonać badania
geotechniczne  niezbędne  do  oceny  stanu  gruntu  pod  projektowaną  infrastrukturę
(np. boisko, plac zabaw, ciągi piesze i rowerowe, itp.), wykonać pomiary geodezyjne
oraz  inwentaryzację  obiektów,  urządzeń  podziemnych  i  nadziemnych  na  terenie
objętym  zadaniem  inwestycyjnym.  W  przypadku,  kiedy  zaistnieje  taka  potrzeba,
wykonać projekt nasadzeń drzew i krzewów, którego wymóg może być spowodowany
wycięciem roślinności lub tworzeniem stref ochronnych oraz uzyskać stosowną decyzję
od Marszałka Województwa Mazowieckiego (wszelkie niezbędne materiały i informacje
uzyska Wykonawca we własnym zakresie). 

W kosztorysach  inwestorskich  uwzględnić  koszty  ewentualnej  wycinki  i  wykonania
nasadzeń zastępczych. Dokumentację należy opracować  kompleksowo we wszystkich
branżach,  które  wynikają  z  warunków,  uzgodnień  i  decyzji  uzyskanych  przez
Wykonawcę na etapie projektowania.

Wykonawca  zapewni  opracowanie  wszelkiej  dokumentacji  z  należytą  starannością
w  sposób  określony  w  przepisach,  zgodnie  z  wymaganiami  aktualnych  ustaw,
a w szczególności: 

 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.
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), 

 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  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 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 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011 roku w
sprawie: Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla
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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 1868/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 lipca 2012 roku
w sprawie:  wprowadzenia  instrukcji  wykonania  prac  związanych  z  regulacją
wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego,

 zarządzenie nr 2227/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 2016 roku
w sprawie powołania Zespołu do spraw Estetyki  Miasta oraz ustalenia zasad
uzgadniania i opiniowania projektów pod względem plastycznym,

 zarządzenie nr 2797/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2016
roku  w  sprawie  wytycznych  do  projektowania  i  realizacji  miejskiej  sieci
kanalizacji  deszczowej  w  zakresie  zgodności  z  polityką  planowania
infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock,

 obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

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

Opisane wyżej czynności Wykonawca dokona w ramach działań własnych.
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