
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia
Wykonanie badań geologiczno-inżynierskich dla opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i
określenia  warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych  na  terenie  działek  o  numerach
ewidencyjnych gruntów: 484/27, 480, 474/1, 473/1, 470/4, 470/3, 469/4, 469/6 zlokalizowanych
przy  ul.  Kazimierza  Wielkiego  w  Płocku  dla  zadania  „Stabilizacja  zbocza  Skarpy  Wiślanej,
usunięcie  szkód  powstałych  wskutek  ruchów  osuwiskowych  ziemi  oraz  usunięcie  zagrożeń
osuwiskowych  dla  istniejącej  infrastruktury  poprzez  przebudowę  ciągu  nadskarpowego  i
zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku”.

Opis zlecenia, wytyczne
W ramach realizacji zlecenia wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Wykonania:  wiercenia (w tym minimum 3 do głębokości minimum 35 m); sondowania (w
tym minimum 3 sondowania statyczne CPT/U do głębokości minimum 35 m) i  badania
dylatometryczne lub presjometryczne pozwalające wyznaczyć właściwości odkształceniowe
gruntu, stan jego naprężenia i  wytrzymałość na ścinanie in situ;  badania laboratoryjne i
analizę dostępnych danych archiwalnych.  Uzyskane dane mają być wystarczającymi do
przeprowadzenia obliczeń analitycznych i numerycznych dla przyjętego modelu podłoża w
minimum 3 przekrojach (prostopadłym do skarpy wiślanej, prostopadłym do krawędzi Jaru
Kazimierza, w miejscu gdzie proponowana jest platforma widokowa) obliczenia aktualnej
stateczności  zbocza.  Zakres  badań  powinien  być  rozszerzony  o  badania  geofizyczne
określające miąższość gruntów antropogenicznych, a także o odkrywki fundamentów.

2. Opracowania  dokumentacji  geologicznej  obejmującej  w  szczególności  projekt  robót
geologicznych i dokumentację geologiczno-inżynierską. 

3. Uzyskania  decyzji  zatwierdzających  projekt  robót  geologicznych  i  dokumentację
geologiczno-inżynierską.

Teren, na którym wykonywane będą badania znajduje się w obrębie terenu zagrożonego ruchami
osuwiskowymi  ziemi  o  numerze  ewidencyjnym  1462011000003  od  Hotelu  Starzyński  do  Jaru
Kazimierza (bądź też w jego bezpośrednim sąsiedztwie narażonym na pośrednie oddziaływanie)
wyodrębnionego  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  w  Warszawie  w  sierpniu  2008  roku  w
opracowaniu  „Rejestr  terenów zagrożonych ruchami  masowymi  ziemi  oraz  terenów na których
występują te ruchy dla zbocza doliny Wisły w części prawobrzeżnej miasta Płocka”. Ponadto na
działce o nr ewid. 484/27 udokumentowano istnienie okresowo aktywnego osuwiska gruntowego o
numerze ewidencyjnym 00004 Stare Miasto. Od 2010 roku dla omawianego terenu w kolumnie
inklinometrycznej  nr  I-7  go  o  głębokości  35,5  m  zlokalizowanej  na  działce  nr  ewid.  469/4
prowadzony  jest  monitoring  przemieszczeń  wgłębnych  skarpy  wiślanej  w  oparciu  o  pomiary
dokonywane dwa razy w roku. 

Ww.  udokumentowane  fakty  sprawiają,  że  warunki  gruntowe  dla  terenu  przewidzianego  do
programu funkcjonalno-użytkowego należy określić  jako skomplikowane tj.  takie  gdzie warstwy
gruntów  istotne  dla  funkcjonowania  obiektów  budowlanych  objęte  są  występowaniem
niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

Badania podłoża gruntowego należy wykonać w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zmianami), a opracowanie na
podstawie  którego  będą  wykonywane  badania  musi  spełniać  wymogi  rozporządzenia  Ministra
Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów
robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011
r. Nr 288 poz. 1696 z późn.zm.). 

Wyniki  dokonanego  rozpoznania  należy  zawrzeć  w  dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej
spełniającej  wymagania  określone w  Rozporządzeniu  Ministra  Środowiska z dnia  18 listopada
2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U.
z 2016, poz. 2033).



Zarówno projekt robót geologicznych (w 2 egz.), jak i dokumentację geologiczno-inżynierską (w 4
egz. oraz w postaci dokumentu elektronicznego) Wykonawca zobowiązany będzie zatwierdzić w
drodze decyzji administracyjnej przez powiatowy organ administracji geologicznej. 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska opracowana przez Wykonawcę musi zawierać: 
 informacje  o  stanie  zagospodarowania  terenu i  dane o stanie  technicznym istniejących

obiektów budowlanych,
 charakterystykę  techniczną  projektowanej  inwestycji  z  uwzględnieniem  alternatywnych

rozwiązań zagospodarowania terenu,
 wydzielenie  terenów,  na  których  lokalizacja  projektowanej  inwestycji  wymagałaby

zastosowania dodatkowych zabezpieczeń,
 charakterystykę zjawisk i procesów geodynamicznych na tym terenie wraz z oceną wpływu

na projektowane zamierzenie budowlane, kartę rejestracyjną osuwiska i kartę rejestracyjną
terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi,

 charakterystykę wydzielonych zespołów gruntów, w tym serii litologiczno-genetycznych ze
szczególnym uwzględnieniem gruntów antropogenicznych,

 ocenę  stanu środowiska i  zmian jakie  powstały  w środowisku w wyniku oddziaływania
istniejących obiektów budowlanych, oraz taką ocenę dla projektowanej inwestycji,

 charakterystykę geologiczno-inżynierską terenu pod kątem jego przydatności dla lokalizacji
obiektów budowlanych i innych form zagospodarowania terenu,

 wskazania dotyczące sposobów posadowienia projektowanych obiektów,
 ogólne określenie metody wzmocnienia podłoża gruntowego i zabezpieczenia stateczności

zbocza sąsiadującego z ciągiem spacerowym. 

Wykonawca zobowiązany będzie do  zabezpieczenia terenu badań, w tym zabezpieczenia dróg
prowadzących do miejsca wykonywania badań przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami
transportu,  usunięcia ewentualnych szkód powstałych w trakcie  realizacji  przedmiotu umowy z
przyczyn leżących po jego stronie, przywrócenia terenu badań do stanu pierwotnego. 

Wykonawca  zobowiązany  będzie  także  do  współpracy  ze  wskazanym  przez  Zamawiającego
archeologiem, w celu właściwego przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przy wykonywaniu
badan geologicznych.  

Wykonawca musi zapewnić osobę do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi,
która  będzie  posiadała  kwalifikacje  określone  w  ustawie  Prawo  geologiczne  i  górnicze
(uprawnienia Ministra Środowiska w kategorii VI lub VII).

Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  wykonania  badań  właściwości  fizyczno  -  mechanicznych
próbek gruntów w laboratorium posiadającym certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji.

Na podstawie przeprowadzonych badań opracowany zostanie program funkcjonalno-użytkowy  w
oparciu o koncepcję autorstwa Pana Mateusza Morskiego (praca konkursowa oznaczona hasłem
78AR65),  która  została  nagrodzona  w  konkursie  na  „Opracowanie  koncepcji  urbanistyczno-
architektonicznej  zagospodarowania  działek  przy  ul.  Kazimierza  Wielkiego  w  Płocku  wraz  z
ciągiem  nadskarpowym”  -  koncepcja  dostępna  jest  na  stronie  http://rozwojmiasta.plock.eu/?
page_id=6096

Cena  ofertowa  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  prawidłowym  wykonaniem
przedmiotu umowy.   
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