
DZIAŁ II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa przystani

cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku” wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego decyzji o

pozwoleniu na budowę/dokonaniem skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz

pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem  niniejszego  zamówienia  jest  opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  dla  zadania  pt.:

„Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku” wymaganej dla uzyskania pozwolenia na budowę

lub zgłoszenia robót budowlanych wraz pełnieniem nadzoru autorskiego.

Cel opracowania

Opracowanie ma na celu zagospodarowanie istniejącego obszaru rekreacyjno-turystycznego w Borowiczach, poprzez

wybudowanie przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku.

Opis stanu istniejącego

Teren pod przystań cumowniczą zlokalizowany jest na działkach nr 1370/6, dz. 1370/44 i 1355/1 w bezpośrednim

sąsiedztwie  rzeki  Wisły  (km  627+060)  przy  ujściu  rzeki  Słupianka  i  rzeki  Rosica.  Położony  jest  na  prawym

(wschodnim) brzegu Wisły między korytem rzeki, a wałem przeciwpowodziowym. Teren nie jest obecnie użytkowany,

porośnięty jest pojedynczymi drzewami i trawami. Ze względu na bliskość rzeki teren jest podtapiany – końcówka cofki

zbiornika  włocławskiego.  Inwestycja  położona  będzie  w  granicach  Obszaru  Natura  2000,  określanej  jako  Dolina

Środkowej Wisły.

Obszar  inwestycji  objęty  jest  miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego  wprowadzonym Uchwałą  Nr

436/XXII/04  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  16  marca  2004  roku  w  sprawie  Miejscowego  Planu  zagospodarowania

przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ul. Grabówka do ujścia rzeki Wisły w Płocku.

Obecnie procedowana jest zmiana przedmiotowego planu.

Stan Projektowany

Projekt budowy Przystani Cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku będzie obejmował między innymi:

• sporządzenie inwentaryzacji terenu, na którym zlokalizowana zostanie przystań;

• sporządzenie  mapy  w  skali  1:500  do  celów  projektowych  w  formacie  .dwg  w  zakresie  niezbędnym  do

prawidłowego opracowania dokumentacji;

• sporządzenie dokumentacji fotograficznej na nośnikach elektronicznych (płyty CD);

• opracowanie koncepcji projektowej budowy Przystani Cumowniczej wraz z analizą kosztów realizacji zadania i

jej przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji;

• wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Przystani Cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w

Płocku;



• w razie konieczności wykonanie niezbędnych badań geotechnicznych, geologicznych i dokumentacji w celu

prawidłowego określenia warunków gruntowo-wodnych dla budowy przystani cumowniczej;

• wykonanie projektu pogłębienia/ prac czerpalnych obszaru basenu portowego;

• wykonanie projektu niezbędnych umocnień skarp obwałowań. Ubezpieczenie obwałowań musi gwarantować

utrzymanie istniejącego stanu, zachowanie stateczności skarp, zatrzymanie jak najmniejszej ilości rumowiska

oraz umożliwiać odprowadzenie wody;

• zaprojektowanie  umocnienia  wejścia  do  przystani.  Naturalnym wejściem do  przystani  będzie  ujście  rzeki

Rosicy do rzeki Wisły;

• zaprojektowanie  umocnienia  wlotu  rzeki  Rosicy  palisadą  i  kiszkami  faszynowymi  z  ewentualnym

wykorzystaniem narzutu kamiennego bezpośrednio przy wlocie oraz dodatkowe zabezpieczenie koryta rzeki

Rosicy na odcinku ok. 50 m.

• zaprojektowanie pomostów pływających o konstrukcji metalowo-drewnianej, które połączone będą z brzegiem

za pomocą trapów metalowo-drewnianych, na końcach zabezpieczonych rurami stalowymi wbitymi w dno,

osadzonymi  na  pierścieniach  ślizgowych;  pomosty  powinny  być  wyposażone  we  wszelkie  niezbędne

urządzenia wymagane przepisami prawa;

• wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  Zamawiającego  dwa  warianty  kosztorysowe  wykończenia  pokładu

pomostów deskami drewnianymi i deskami kompozytowymi;

• zaprojektowanie elementów cumowniczych (pachołów, knag itp.), okucia ze stali nierdzewnej;

• zaprojektowanie  punktów  ratunkowych  wyposażonych  m.in.  w  koło,  rzutkę  i  bosak,  po  1  na  każdym

pomoście;

• zaprojektowanie oznakowania przystani znakami żeglugowymi;

• zaprojektowanie slipu o szer. min. 5 m oraz wejścia na pomosty z wschodniego brzegu przystani w rejonie

slipu,

• zaprojektowanie wycinki  drzew i  krzewów oraz nasadzeń zastępczych oraz sporządzenie wyceny wartości

rynkowej  -  metodą  brakarską  wszystkich  drzew  oraz  wywrotów  podlegających  wycince  zgodnie  z

opracowanym projektem wycinki drzew i krzewów;

• zaprojektowanie oświetlenia elektrycznego w rejonie cumowiska,

• granice opracowania należy odsunąć od stopy wału przeciwpowodziowego na odległość min. 50 m.

Zakładana geometria przystani cumowniczej:

szerokość akwenu: 70 m;

długość akwenu: 110 m;

szerokość wejścia do portu: 10 m;

głębokość akwenu: 1,60 – 1,80 m;

szerokość slipu: 5m

UWAGA:

1. Informujemy,  że  przedstawione  dane  mają  charakter  informacyjny  dla  prac  projektowych.  Projektant  jest

odpowiedzialny za prawidłowość przyjętych rozwiązań, po jego stronie jest sprawdzenie i wykonanie stosownych

obliczeń.

2. Zakres opracowania należy ograniczyć do powierzchni terenu, dla którego Gmina Miasto Płock uzyskała prawo do

dysponowania nieruchomością na cele budowlane od zarządcy terenu tj. Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Warszawie. 



Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zamierzenia, zgodnie z zakresem określonym w pkt. 1.1

2. Przygotowanie  materiałów  niezbędnych  do  uzyskania  decyzji  administracyjnych  oraz  uzyskanie

pozwolenia  na  budowę/dokonanie  skutecznego  zgłoszenia  robót  umożliwiających  wykonanie

projektowanych robót budowlanych, zgodnie z zakresem określonym w pkt. 2.1

3. Pozostałe  usługi  niezbędne  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia  wymienione  w  pkt.  3.1,  które

zobowiązany jest wykonać Wykonawca

4. Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót, zgodnie z zakresem określonym w pkt.

4.1.

Szczegółowy zakres opracowania:

1.1. Dokumentacja projektowa obejmuje opracowanie:

a) dokumentacji  projektowej  niezbędnej  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  (zgłoszenia  robót

budowlanych) dla zamierzenia budowlanego, sporządzonej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017r poz. 1332, 1529, z 2018r poz. 12).

b) projektów wykonawczych, sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r

poz. 1129 z późn.zm.). Projekty wykonawcze należy opracować w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym

do  sporządzenia  przedmiaru  robót,  kosztorysu  inwestorskiego,  przygotowania  oferty  przez  wykonawcę  i

realizacji robót budowlanych.

c) przedmiarów robót, sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02

września  2004  roku  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r

poz. 1129 z późn.zm.).

d) informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia sporządzonej  zgodnie  z  wymogami

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  roku  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r Nr 120 poz.

1125, poz.1126).

e) specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  sporządzonych  zgodnie  z

wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r poz. 1129 z późn.zm.)

f) kosztorysów inwestorskich, sporządzonych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

Wykonawca zobowiązany jest opracować również zbiorcze zestawienie opracowanych kosztorysów inwestorskich.

Wykonanie  na żądanie  Zamawiającego  jednokrotnej  aktualizacji  opracowanych kosztorysów inwestorskich

zgodnie  z  wymogami  ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  tj.  do  czasu  wyłonienia  wykonawcy  robót

budowlanych. Za czynności, o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

g) Inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji, w tym rozwiązania wszelkich



kolizji z infrastrukturą.

W przypadku zmiany w okresie realizacji zamówienia któregokolwiek z ww. aktów prawnych, Wykonawca dostosuje

dokumentację  projektową  do  obowiązującego  prawa  na  dzień  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  (przyjęcia

zgłoszenia robót budowlanych). Z tego tytułu wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie.

Projekty  powinny  zapewniać  możliwość  realizacji  inwestycji  z  zachowaniem  zasad  uczciwej  konkurencji.

Zamawiający nie dopuszcza, aby w dokumentacji projektowej znajdowały się opisy wskazujące producenta, znaki

towarowe, patenty lub pochodzenie. Opisu przedmiotu dokumentacji projektowej należy dokonać za pomocą cech

technicznych i jakościowych.

Dokumentację projektową poszczególnych rodzajów robót należy opracować w formie oddzielnych tomów.

Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (na płytach CD) w

ilości  5 (pięciu) egzemplarzy (nie licząc egzemplarzy przekazanych jednostkom opiniującym, uzgadniającym i

wydającym  decyzję).  Dokumentację  projektową  w  wersji  elektronicznej  należy  wykonać  w  formacie

umożliwiającym odczyt plików i ich wydruk, a mianowicie:

- pliki tekstowe: .doc i pdf.

- pliki graficzne: .dwg i .pdf

- arkusze kalkulacyjne: .xls i .pdt

Jednostka projektowa udzieli pisemnej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Bieg terminu gwarancji jakości

rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu zamówienia, a kończy po odbiorze pogwarancyjnym robót budowlanych

wykonanych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem zamówienia.

2.1.    Przygotowanie  materiałów niezbędnych  do  uzyskania  decyzji  administracyjnych  oraz  uzyskania

pozwolenia  na  budowę  (dokonania  skutecznego  zgłoszenia  robót)  umożliwiających  wykonanie

projektowanych  robót  budowlanych,  obejmuje  uzyskanie  w  szczególności  niżej  wymienionych

decyzji:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w przypadku konieczności jej uzyskania lub pismo właściwego

organu w sprawie braku potrzeby jej uzyskania) wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów zgodnie z

obowiązującymi przepisami – 1 egz. dla Zamawiającego;

b) oceny wodnoprawnej (w przypadku konieczności jej sporządzenia);

c) oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (w przypadku konieczności jej sporządzenia);

d) zezwolenia z zakazu wykonywania robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

e) decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji wraz z przygotowaniem

operatu wodnoprawnego, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze

zm.) oraz ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2017r. Poz.519 ze zm.) i

przepisami wykonawczymi do tych ustaw - 1 egz. dla Zamawiającego;

f) decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód z terenu inwestycji wraz z wykonaniem

operatu wodnoprawnego, zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze

zm.) oraz ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. 2017r. Poz.519 ze zm.) i

przepisami wykonawczymi do tych ustaw - 1 egz. dla Zamawiającego;

g) innych  decyzji,  których  konieczność  uzyskania  wyniknie  w  trakcie  opracowywania  przedmiotowej

dokumentacji;

h) decyzji  pozwolenia  na  budowę  (skutecznego  zgłoszenia  robót)  umożliwiającej  wykonanie  projektowanych

robót budowlanych.



Koszt uzyskania wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień, których dotyczy przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca.

3.1.   Pozostałe usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, które zobowiązany jest wykonać

Wykonawca na własny koszt:

a) Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów i infrastruktury podziemnej i nadziemnej na

terenie objętym przedmiotem zamówienia (w razie konieczności).

b) Uzyskanie  wymaganych  przepisami  szczególnymi,  pozwoleń,  uzgodnień  lub  opinii  innych  organów  w

rozumieniu ustawy prawo budowlane jak również wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych

przez jednostki opiniujące i uzgadniające dokumentację projektową.

c) Wykonawca dokumentacji  projektowej za pośrednictwem Gminy Miasto Płock na bieżąco będzie uzgadniał

zastosowane rozwiązania techniczne z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym

Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie;

d) Uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego  w  zakresie  opracowanego  projektu  wycinki  drzew  i  krzewów  oraz

nasadzeń zastępczych.

e) Jeżeli  w trakcie realizacji  umowy przepisy prawa obowiązujące w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania

nowych pozwoleń, uzgodnień lub opinii, to wykonawca zobowiązany jest je uzyskać.

f) Opisanie  istniejącej  infrastruktury  zlokalizowanej  na  terenie  objętym  zamówieniem  na  podstawie  wizji

terenowej oraz informacji uzyskanych z urzędu gminy.

g) Sporządzenie wyceny wartości rynkowej - metodą brakarską wszystkich drzew oraz wywrotów podlegających  

wycince  zgodnie  z  opracowanym w ramach niniejszego  zamówienia  projektem wycinki  drzew i  krzewów.

Informacja stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za sprzedaż drewna potencjalnemu wykonawcy

robót budowlanych.

4.1. Sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych

        W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca będzie zobowiązany do:

a) pobytu  na  budowie  i  uczestnictwa branżystów w naradach  koordynacyjnych  w składzie  wymaganym dla

charakteru  robót  ujętych  w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót  budowlanych, a nadto,  udział  w

komisjach  i  naradach  technicznych  organizowanych  przez  Zamawiającego  lub  inspektora  nadzoru

inwestorskiego,  uczestnictwo  w  odbiorach  robót  oraz  w  odbiorze  końcowym budowy,  próbach  instalacji,

procedurach, rozruchu, na każde żądanie Zamawiającego,

b) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową,

c) stwierdzania zapisami w dzienniku budowy, niezgodności realizacji  tych robót z zatwierdzonym projektem

budowlanym  i  wykonawczym,  wpisy  należy  wykonywać  podczas  pobytów  w  trakcie  trwania  robót

budowlanych,

d) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego oraz zawartych w nim rozwiązań

oraz ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

e) uzgadniania możliwości  wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w

dokumentacji i ich wprowadzania,

f) złożenia oświadczenia o wprowadzeniu zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu

budowlanego,

g) wykonania  projektów  zamiennych,  których  przedmiotem  są  istotne  zmiany  w  stosunku  do  projektu

budowlanego będącego postawą realizacji opisanego zadania inwestycyjnego, przy czym wykonanie takich

projektów nastąpi na podstawie odrębnego zamówienia,  chyba że wykonanie takich projektów nastąpi w

ramach gwarancji (rękojmi), udzielonej przez Wykonawcę dokumentacji,

h) weryfikacji powykonawczych projektów budowlanych wszystkich branż, pod kątem ich zgodności z projektem



budowlano-wykonawczym i rozwiązaniami zamiennymi,

i) uczestniczenia  w  weryfikacji  dokumentacji  powykonawczej  przekazanej  przez  Wykonawcę  robót  i

dokumentacji odbiorowej (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa higieniczne),

j) udzielania  Zamawiającemu  wsparcia  merytorycznego  (w  szczególności  poprzez  sporządzenie  niezbędnej

argumentacji) w postępowaniu o pozwolenie na użytkowanie obiektu.

 Materiały wyjściowe i pomocnicze

1. Uwzględnienie  dokumentacji  i  robót  wykonanych  w  ramach  realizacji  inwestycji  pn.  „Rozbudowa  zapory

bocznej Borowiczki i rozbudowa wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy z podziałem na obiekty: 1 i

2”.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do rzeki Rosicy od skrzyżowania z ul.

Grabówka do ujścia rzeki Wisły w Płocku, wprowadzony Uchwałą Nr 436/XXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 16

marca 2004 roku.

3. Projekt  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Borowiczki”  w  Płocku.  Planowany  termin

podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia planu miejscowego to koniec września 2018 roku.

Obowiązki Wykonawcy.

1. Zrealizowanie prac wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia.

2. Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie na własną odpowiedzialności wszelkich informacji do

wyceny prac projektowych, ponieważ wyklucza się możliwości roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym

skalkulowaniem ceny.

3. Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji dotyczące istotnych elementów

mających wpływ na późniejsze koszty realizacji inwestycji.

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia konsultacji roboczych, w tym telefonicznych, z Zamawiającym

oraz  do  odbywania  spotkań w siedzibie  Zamawiającego  raz  w miesiącu,  w terminie  wyznaczonym przez

Zamawiającego  z  siedmiodniowym wyprzedzeniem,  w celu  omówienia,  uściślenia  i  weryfikacji  przyjętych

rozwiązań projektowych oraz prezentacji  roboczych wersji  dokumentacji  projektowej objętej  przedmiotem

zamówienia.

5. Udzielanie  wyjaśnień  na  zapytania  dotyczące  dokumentacji  projektowej  w  czasie  prowadzonej  przez

Zamawiającego procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

6. Opatrzenia Dokumentacji klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

7. Sprawdzenia  Dokumentacji  przez  osobę  posiadającą  wymagane  uprawnienia.  Każdy  egzemplarz

Dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego.

8. Opisanie w Dokumentacji projektowej technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń w sposób

zgodny z ustawą Pzp oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

9. W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych na wykonanie robót budowlanych, materiałów lub

urządzeń „równoważnych”, tzn. o parametrach nie gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji

projektowej –Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego,

pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń.

10. Realizację prac należy wykonać zgodnie z przepisami w szczególności:

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm.);

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2017.1332 ze zm.);

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U.2017.1566 ze zm.);

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2016.672 ze zm.);

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2016.353



ze zm.);

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2015.520 ze zm.);

• Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 ze zm.);

• Rozporządzenie 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 (t.j. Dz.U.2013.1129 ze zm.);

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18.05.2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw

sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz

planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno-użytkowym

(Dz.U.2004.130.1389 ze zm.)

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 ze

zm.);

• Zarządzenie  Nr  409/2015 Prezydenta  Miasta  Płocka  z  dnia  13  marca  2015  roku  w  sprawie

wprowadzenia zasad opracowywania, opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów związanych z

terenami zieleni na obszarze Gminy miasto Płock.

Terminy

Termin wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (skutecznego zgłoszenia robót

budowlanych) to 12 m-cy od dnia podpisania Umowy na realizację zamówienia publicznego.

Gwarancja jakości i rękojmia

Okres  gwarancji  i  rękojmi, o  którym  mowa  m.in.  w  postanowieniach  §14  Umowy  to  60  miesięcy.

Załączniki

1. Istotne postanowienia gwarancji należytego wykonania umowy.

2. Tabela elementów scalonych

Uwagi

• Zamawiający  dopuszcza  możliwość  rozwiązania  umowy  na  opracowanie  dokumentacji  projektowo-

kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku” w sytuacji

nie podjęcia przez Radę Miasta Płocka Uchwały w sprawie przyjęcia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego „Borowiczki” w Płocku.

• W sytuacji wydłużenia terminu podjęcia Uchwały w sprawie przyjęcia Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego „Borowiczki” w Płocku, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania

zamówienia, o okres równy temu wydłużeniu.


