
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla  inwestycji  „Rozbiórka  i  budowa  stadionu  miejskiego  im.  Kazimierza  Górskiego  w
Płocku  przy  ul.  Łukasiewicza  34  wraz  z  przebudową  infrastruktury  towarzyszącej”  w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego
przy ul. Łukasiewicza”.

I.Opis ogólny.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, a
na jej podstawie zrealizowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” planowanego zamierzenia
polegającego na  rozbiórce i budowie stadionu Wisły Płock im. Kazimierza Górskiego w
Płocku  przy  ul.  Łukasiewicza  34  wraz  z  przebudową  infrastruktury  towarzyszącej  i
zagospodarowaniem  terenu  na  działkach  nr  235/1,  235/2,  235/3.  W  obowiązkach
Wykonawcy,  w  ramach  zamówienia,  będzie  wykonanie  kompletnej  dokumentacji
projektowo - kosztorysowej zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego założeniami, wraz
z  uzyskaniem  na  rzecz  Zamawiającego  wszelkich  niezbędnych  uzgodnień,  opinii,
certyfikatów,  stosownych  decyzji  i/lub  skutecznych  zgłoszeń  do  organu  administracji
architektoniczno-budowlanej  na  prowadzenie  robót  budowlanych  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  a  następnie  przeprowadzenie  koniecznych  rozbiórek
istniejących  budowli  i  obiektów,  wybudowanie  stadionu  wraz  z  jego  wyposażeniem,
wykonanie  niezbędnej infrastruktury technicznej  i  zagospodarowania terenu zgodnie  z
zatwierdzoną dokumentacją wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie.
Stadion  powinien  zostać  zaprojektowany  i  wykonany  na  minimum  15  004  widzów,
umożliwiając rozgrywanie międzynarodowych i krajowych meczów w ramach rozgrywek
klubowych UEFA i PZPN zgodnie z obowiązującymi systemami licencyjnymi dla klubów
ekstraklasy. Powinien on odpowiadać warunkom określonym dla stadionów kategorii 3, z
możliwością dostosowania do wyższej kategorii UEFA oraz wymaganiom PZPN dla klubów
ekstraklasy.  Obiekt  należy  zaplanować  jako  domknięty  z  4  stron  trybunami,
usytuowanymi  wokół  istniejącej  płyty  boiska,  zachowując  dotychczasowe  rzędne
wysokościowe pola boiska bez wprowadzania zmian zarówno w istniejącej infrastrukturze
pola boiska (podgrzewanie, nawadnianie i drenaż), jak i nawierzchni murawy. 
Bryła  stadionu  powinna  wyróżniać  się  nowoczesną  architekturą,  dostosowaną
architektonicznie  zarówno do  obiektu  stadionu,  jak  również  sąsiedniej  zabudowy hali
sportowo-widowiskowej  Orlen  Arena.  Estetykę  i  styl  architektury  należy  podkreślić
odpowiednim oświetleniem – iluminacją stadionu, który wraz z sąsiednia halą sportowo-
widowiskową Orlen Arena tworzyć będzie centrum sportowo-rekreacyjne miasta Płock.
Roboty  budowlane  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  rozgrywanie  meczy
piłkarskich  w  trakcie  budowy  zgodnie  z  terminarzem  ligowym  (z  możliwością
przeprowadzenia  transmisji  telewizyjnych  i  przy  udziale  publiczności,  ale  bez  kibiców
gości)  –  terminarz  ligowy  na  okres  2018/2019  jest  załącznikiem  nr  1  do  OPZ.
Terminarz  ligowy  będzie  uaktualniany  i  uwzględniany  w  przyjętym  przez
Wykonawcę harmonogramie rzeczowo-finansowym.  Terminarz  ligowy na lata
następne będzie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego po uzyskaniu
informacji od Klubu Wisła Płock. 
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Przewidywany terminarz na sezon 2019/2020; start sezonu planowany jest na
18 lipca 2019r., przerwa od 23 grudnia 2019r. do 6 lutego 2020r., a zakończenie
sezonu  17  maja  2020roku.  Ramowy  terminarz  meczów  sezonu  2019/2020
będzie ogłoszony w czerwcu 2019r. Zakładana liczba meczy do rozegrania przez
Klub Wisła Płock w danym sezonie, wynosi 23 mecze (19 meczów w ramach
rozgrywek ekstraklasy i 4 mecze w Pucharze Polski).
Zmiany  terminów  meczy  w  terminarzu  ligowym  nie  są  zależne  od
Zamawiającego  i  nie  upoważniają  Wykonawcy  do  zmiany  łącznej  wysokości
wynagrodzenia ani zmiany terminu odbioru końcowego wykonania Obiektu.
Wykonawca  zobowiązany  jest  tak  planować  i  realizować  roboty  by  możliwe  było
uzyskanie  przez  Klub  Wisły  Płock  wszelkich  niezbędnych  zezwoleń,  licencji  i  innych
dokumentów  dopuszczających  stadion,  jako  cały  obiekt  do  rozgrywek  piłkarskich  wg
odpowiednich  regulacji  federacji  piłkarskich  zgodnie  z  przyjętym  harmonogramem
rzeczowo-finansowym  wykonywania  robót  budowlanych  (dopuszczenie  do  rozgrywek
PZPN i ekstraklasy stadionu w budowie).
Powyższe oznacza, że podczas robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe
funkcjonowanie  obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,  w tym w szczególności
prawa budowlanego, warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego (Dz.U.2015 poz.1422 z
późn.  zm.)  oraz  imprez masowych (Dz.U.2017 poz.1160 z późn.  zm.).  Równocześnie
należy zapewnić odpowiednie warunki stawiane obiektom stadionowym tej klasy, które
określone są w  Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy na sezon 2018/2019 i
następne (lub w wersji aktualnej na czas realizacji), w tym również dotyczące minimalnej
pojemności stadionu (pkt 7.3.I.08).
Wykonawca  powinien  zaprojektować,  przewidzieć  takie  wykonywanie  wszelkich  robót
budowlanych wraz z przyłączami, sieciami oraz pełną infrastrukturą i wykonywanie robót
związanych  z  zagospodarowaniem  terenu,  umożliwiające  realizację  stadionu  wraz  z
niezbędnym  wyposażeniem  oraz  zagospodarowaniem  terenu  i  infrastrukturą,  które
zapewni  odbiory  obiektu  oraz  uzyskanie  niezbędnych  licencji  dla  przeprowadzenia
rozgrywek piłkarskich ekstraklasy, a także zapewni właściwe funkcjonowanie istniejących
boisk treningowych i czynnych obiektów.
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  Program  Funkcjonalno  –
Użytkowy  wraz  z  załącznikami,  niniejszy  opis  przedmiotu  zamówienia,  oraz
projekt umowy, które stanowią załącznik do SIWZ.
Teren  objęty  inwestycją  nie  posiada  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego.  W związku z  tym Zamawiający  jest  w trakcie  uzyskiwania  decyzji  o
uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Uzyskane przez Zamawiającego warunki techniczne oraz te, które uzyska Wykonawca,
dotyczące  niezbędnej  infrastruktury  mogą  wskazywać  na  ingerencję  również  w  inne
działki.
Wszelkie  koszty  administracyjne,  poza  kosztami  za  przyłączenie  do  sieci
elektroenergetycznej,  ponosi  Wykonawca.  Zamawiający  zwraca  uwagę,  iż  w  ramach
kosztów Wykonawca ma uwzględnić ewentualne koszty, m.in.  opłat przyłączeniowych
(poza kosztami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, które ponosi Zamawiający),
koszty  wycinki  drzew  i  krzewów,  koszty  nasadzeń  zastępczych,  wszelkich  kosztów
niezbędnych  do  wytworzenia  dokumentacji  projektowej,  uzyskania  decyzji
administracyjnych,  opinii,  uzgodnień,  ekspertyz,  dokonania  wszelkich  czynności
administracyjno-prawnych  jak  również  wszelkich  kosztów  wykonania  robót  w
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szczególności  koszty  materiałów,  robocizny  i  sprzętu,  utrzymania  terenu  budowy,
uzyskania decyzji, opinii, uzgodnień niezbędnych w toku wykonywania robót rozbiórkowo
- budowlanych i budowy. Reasumując Wykonawca w składanej ofercie ujmie wszelkie
koszty jakie poniesie na etapie prac projektowych, przygotowania terenu i wybudowania
stadionu wg projektu opracowanego na podstawie PFU wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu.
Dla przedmiotowego zadania opracowano oraz uzyskano:

1. Program  funkcjonalno  –  użytkowy  (stanowiący  integralną  część  z  niniejszym
opisem  przedmiotu  zamówienia)  dla  projektu  „Rozbiórka  i  budowa  stadionu
miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z
przebudową infrastruktury  towarzyszącej”,  opracowany przez  S.P.A.K.  -  Studio
Projektowe Anny Kasprzyk z siedzibą w Warszawie, ul.  Miłobędzka 23, 02-634
Warszawa.

II.Lokalizacja.

Teren, na którym ma być realizowana inwestycja jest terenem istniejącego stadionu i
obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 235/1, 235/2 i 235/3 o powierzchni około  
99  123  m2,  przy  ul.  Łukasiewicza  34  w  Płocku.  Istniejące  boisko  z  trybunami
zlokalizowane jest na działce o numerze ewidencyjnym 235/3 o powierzchni 97 728 m2.
Rejon ul. Łukasiewicza i ul. 7 Czerwca 1991 w Płocku to miejsce usytuowania obiektów
sportowych. Po przeciwnej stronie ul. 7 Czerwca 1991 znajduje się hala sportowa Orlen
Arena dla   około  5  500 widzów oraz  parking dwupoziomowy zawierający  506 miejsc
parkingowych.
Teren  zajmowany  przez  stadion  opada  w  kierunku  północno  -  zachodnim.  Różnica
poziomów pomiędzy wschodnim zjazdem z ul. 7 czerwca 1991 a poziomem wejścia do
istniejącego  budynku  głównego stadionu znajdującego  się  w zachodniej  części  terenu
wynosi około 5,7 m, pomiędzy wspomnianym zjazdem a poziomem płyty boiska - około
3,7m.

III.Wytyczne funkcjonalne – założenia określone przez inwestora - 
Przewidywany zakres realizacji, opis stanu projektowanego.

Etap składania ofert. 
Na  etapie  składania  ofert  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  koncepcji
programowo – przestrzennej zawierającej rozwiązania funkcjonalno – użytkowe i ideę,
wizję  wykonania  stadionu  spełniającego  wymogi  Zamawiającego  przedstawione  w
programie funkcjonalno – użytkowym uwzględniającym aktualne kryteria dla stadionów
kategorii 3, z możliwością dostosowania do wyższej kategorii UEFA (regulacje z 2018r.)
oraz  wymaganiom  PZPN  dla  klubów  ekstraklasy  (podręcznik  licencyjny  dla  klubów
ekstraklasy  sezon  2018/2019  i  następne).  Koncepcja  programowo  –  przestrzenna
powinna zawierać część rysunkową i opisową w zakresie:
CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

1.  Koncepcja  zagospodarowania  terenu,  ukazująca  powiązania  funkcjonalne  z
otoczeniem nie objętym opracowaniem oraz ogólne dyspozycje przestrzenne (wejścia,
wjazdy, parkingi, strefa komunikacji, strefa piesza zgodnie z PFU) – skala 1:1000.
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2.  Schematy  funkcjonalne  kondygnacji  stadionu  ukazujące  rozmieszczenie
poszczególnych funkcji  zgodnie  z  PFU w obiekcie  wraz z  podaniem powierzchni  –
skala 1:500.
3. Cztery elewacje – skala 1:500.
4.  Wizualizacje  z  lotu  ptaka  od  strony  południowo  -  zachodniej  i  północno  –
wschodniej, ukazujące obiekt w kontekście otoczenia.
5. Wizualizacje z poziomu człowieka ukazujące obiekt od strony zewnętrznej: dwie od
strony  ulicy  7  czerwca  1991  r.  (od  strony  południowo-zachodniej,  południowo-
wschodniej),  jedna  ukazująca  strefę  wejściową  z  bliska,  jedna  od strony  trybuny
głównej (dzień, noc).

Część rysunkową koncepcji należy wykonać na maksymalnie 3 planszach o wymiarach
100 x 70 cm w układzie poziomym.
CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Część tekstowa zawierająca opis przyjętych rozwiązań architektonicznych, w tym
funkcjonalnych,  materiałowych  i  konstrukcyjnych,  charakterystyka  detalu,
oświetlenie obiektu oraz wstępny bilans powierzchni.

Część tekstową koncepcji należy wykonać na maksymalnie 4 stronach formatu A4.
Koncepcję programowo – przestrzenną Wykonawca wykona na własny koszt. 

Przedmiotem zamówienia jest :
Faza I. 
Zamawiający  preferuje  opracowanie  wszystkich  projektów  z  zastosowaniem
technologii BIM, która umożliwi zrealizowanie następujących celów:

− usprawni projektowanie poprzez:
o lepszą koordynację międzybranżową inwestycji i unikanie kolizji  projektowych

dzięki wykorzystaniu komputerowych modeli trójwymiarowych,
o zaangażowanie  Projektanta,  Wykonawcy  i  Zamawiającego  do  współpracy  w

okresie  projektowania  inwestycji  poprzez  wprowadzenie  platformy  wymiany
informacji  zapewniającej  wszystkim  podmiotom  wgląd  w  powstające  modele
oraz powstającą i zatwierdzaną dokumentację dwuwymiarową.

− poprawi jakość prac budowlanych poprzez:
o wykorzystanie  przez  wszystkie  podmioty  aktualnych  danych  projektowych

zgromadzonych na platformie wymiany informacji,
o fotograficzną  archiwizację  wskazanych  przez  Zamawiającego  prac,  ze

wskazaniem ich lokalizacji, zagregowaną na platformie wymiany informacji.
− przygotowanie danych na potrzeby eksploatacji obiektu, zbierane w trakcie jego

realizacji.  Zamawiający  po  skończeniu  robót  budowlanych  otrzyma  od
Wykonawcy:
o model BIM odzwierciedlający rzeczywistą geometrię wykonanych robót,
o dokumentację powykonawczą posortowaną w sposób odzwierciedlający model

BIM (dotyczy  elementów uzgodnionych  z  Zamawiającym podczas  tworzenia
Planu Realizacji BIM - istotnych z punktu widzenia eksploatacji obiektu).

Wszystkie powyższe cele Projektant oraz Wykonawca powinien zrealizować w najlepszy
znany  sobie  sposób.  Zamawiający  nie  narzuca  wytycznych  co  do  metodyki  czy
wykorzystywanego oprogramowania. Narzędzia  modelowania  muszą wspierać import i
eksport  w  otwartym formacie  BIM Industry  Foundation  Classes  (IFC).  Po  podpisaniu
umowy Wykonawca  w ciągu  3 tygodni  przygotuje  i  przedstawi Zamawiającemu  Plan
Realizacji  BIM,  w  którym  zaproponuje  sposób  zrealizowania  powyższych  celów.
Wykonawca wyposaży Zamawiającego w odpowiednie oprogramowanie, nie generujące
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dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, pozwalające przeglądać zgromadzone
informacje.  Ponadto  Wykonawca  przeszkoli  zamawiającego  ze  sposobu  przeglądania
zgromadzonych informacji.  Obieg przekazywanych materiałów cyfrowych związanych z
Inwestycją będzie odbywać się za pośrednictwem platformy wymiany informacji i będzie
w  niej  archiwizowany.  Dostęp  do  platformy  będą  posiadać  wskazane  przez
Zamawiającego strony.
Platforma wymiany informacji powinna spełniać minimum następujące wymagania:

− dostęp do zawartości  za pośrednictwem sieci  Internet wyłącznie  po uprzednim
zalogowaniu,

− logowanie chronione hasłem, 
− dostęp poszczególnych osób do zawartości kontrolowany w oparciu o definiowalne

grupy dostępu,
− rejestracja i archiwizowanie zmian zawartości wraz z informacją o autorze zmiany,
− przeglądanie Modeli BIM, dostęp do cech/parametrów elementów,
− przeglądanie dokumentacji dwuwymiarowej,
− powiadomienia email (notyfikacje) o zdarzeniach na platformie takich jak: 

o umieszczenie pliku, notatki, wiadomości,
o uaktualnienie / rewizja pliku.

W  przypadku  zastosowania  technologii  BIM  Wykonawca  zapewni  Zamawiającemu  i
Użytkownikowi  udzielenie  odpłatnej  i  niewyłącznej,  ograniczonej  do  terytorium
Rzeczpospolitej  Polskiej  licencji/sublicencji  na  korzystanie  z  całości  dostarczonego  w
ramach przedmiotu zamówienia oprogramowania, objętego ochroną prawno - autorską,
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz sposobem korzystania określonym w instrukcjach
obsługi, dostarczonych wraz z oprogramowaniem.
Dokumentację  projektowo  -  kosztorysową  należy  wykonać  w  oparciu  o  wytyczne
niniejszego opisu przedmiotu zamówienia,  umowę, Program Funkcjonalno – Użytkowy
(PFU), dokumentację geotechniczną i geologiczno – inżynierską oraz warunki techniczne i
decyzje  (będące  częścią  PFU).  Na  chwilę  obecną  Zamawiający  jest  w  posiadaniu
warunków  technicznych  od  gestorów  sieci  (wodno–kanalizacyjnej,  cieplnej,
elektroenergetycznej),  które  są  załączone  do  PFU.  Wykonawca  we  własnym zakresie
uzyska  pozostałe  warunki  techniczne  i  opinie  niezbędne  do  opracowania  kompletnej
dokumentacji,  jak  również  uaktualni  te,  w  których  posiadaniu  jes  Zamawiający  lub
uzyska nowe warunki.  Realizacja ww. zadania będzie przebiegać w trybie „zaprojektuj i
wybuduj”.
Każdy z etapów prac projektowych, zarówno Projektu Koncepcyjnego, jak Budowlanego i
Wykonawczego wymaga bieżących uzgodnień z Zamawiającym i jego akceptacji.
Jednocześnie informujemy, że wykonawca ma obowiązek zorganizowania robót w sposób
gwarantujący sprawne zrealizowanie zadania i dotrzymanie końcowego terminu realizacji
inwestycji.
W  celu  zrealizowania  zadania  Wykonawca  uzyska  między  innymi:  mapy  do  celów
projektowych,  konieczne  warunki  techniczne  do  projektowania  oraz  zgodę  Właściciela
nieruchomości,  na  których  przewiduje  się  roboty,  na  udostępnienie  ich  na  cele
budowlane.  Dokumentację  należy  opracować  kompleksowo  we  wszystkich  branżach,
które wynikają z warunków, uzgodnień i decyzji.
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.
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Wykonawca  przy  opracowywaniu  dokumentacji  projektowej  zobowiązany  jest  do
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).
Dokumentacja projektowa musi określać parametry techniczne i wymagania funkcjonalne
zastosowanych  materiałów,  w  celu  zapewnienia  konkurencyjności,  stosownie  do
wymogów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja projektowa nie może
określać technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję, w szczególności poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia  materiałów,  maszyn  i  urządzeń.  W  przypadku,  gdy  dokumentacja
projektowa wskazuje na pochodzenie (opisuje przedmiot zamówienia za pomocą znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia) materiałów i norm, o których mowa w art. 30
ust. 1 - 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy dodać zapis, że dopuszcza się
stosowanie  materiałów  lub  rozwiązań  równoważnych,  dodając  wyrażenie  „lub
równoważny”, wówczas Wykonawca jest zobowiązany doprecyzować zakres dopuszczalnej
równoważności.

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  kompletnej  dokumentacji  projektowej
(obejmującej  projekty  wszystkich  branż  w  fazach:  projekt  koncepcyjny,  projekt
budowlany,  projekt  wykonawczy  wraz  z  przedmiarami,  kosztorysami  inwestorskimi  i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, projektami warsztatowymi) oraz
dokumentacji powykonawczej. 

Zamawiający  posiada  Program Funkcjonalno  Użytkowy opisanych  założeń dla  budowy
Stadionu, które należy zaprojektować i zrealizować. W ramach opracowania dokumentacji
należy wykonać w szczególności: 

a)  projekt  koncepcyjny,  zawierający  rozwiązania  funkcjonalno  –  użytkowe
odzwierciedlające  ideę  koncepcji  programowo  –  przestrzennej  przedstawionej
Zamawiającemu  na  etapie  składania  ofert, na  zaprojektowanie  i  wybudowanie
stadionu. Projekt ma spełniać aktualne wymogi Zamawiającego oraz kryteria PZPN i UEFA
oraz odpowiadać wizji  stadionu docelowego. Projekt winien być opracowany w 2 egz.
wersji  papierowych  z  pieczątkami  i  podpisami  osób  wykonujących  dokumentację  i
posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania, 2 egz. wersji elektronicznej
(.pdf) oraz w 1 egz. wersji  elektronicznej edytowalnej tożsamej z wersją papierową i
zawierać  części  rysunkową  i  opisową  wraz  z  zestawieniem  powierzchni  w  zakresie
sprecyzowanym w PFU.  Projekt  ten  podlega  akceptacji  Zamawiającego  oraz  wymaga
wcześniejszego  uzyskania  uzgodnienia  z  Użytkownikiem  (Klub  Wisła  Płock)  oraz
uzgodnienia z PZPN.
Na etapie projektu koncepcyjnego należy wykonać    makietę   przedstawiającą Stadion z  
zagospodarowaniem terenu w odpowiedniej skali (do uzgodnienia z Zamawiającym).
b) projekt budowlany opracowany dla całości zamierzenia, z uwzględnieniem obiektów do
zachowania  i  funkcjonowania  w  trakcie  prowadzenia  budowy,  spełniający  aktualne
wymogi Zamawiającego oraz kryteria PZPN i UEFA, odpowiadając wymogom określonym
w Rozporządzeniu Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.462 z późn.
zm.),  wykonany  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego  projektem
koncepcyjnym. Projekt budowlany opracowany w 5 egz. wersji papierowej z pieczątkami i
podpisami osób wykonujących dokumentację i posiadających odpowiednie uprawnienia
do projektowania, 5 egz. wersji elektronicznej (.pdf) oraz w 2 egz. wersji elektronicznej
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edytowalnej  tożsamej z wersją papierową w zakresie sprecyzowanym w PFU (projekt
rozbiórek, projekt zagospodarowania terenu, wielobranzowy projekt architektoniczno –
budowlany). Projekt ten podlega akceptacji Zamawiającego oraz wymaga wcześniejszego
uzyskania  uzgodnienia  z  Użytkownikiem (Klub  Wisła  Płock)  oraz  uzgodnienia  z  PZPN
przed złożeniem wniosku o stosowną decyzję organu architektoniczno-budowlanego na
prowadzenie robót budowlanych.
c) projekt wykonawczy, jako uszczegółowienie projektu budowlanego, opracowany dla
całości  zamierzenia,  z  uwzględnieniem  obiektów  do  zachowania  i  funkcjonowania  w
trakcie  prowadzenia  budowy,  rozwiązań  tymczasowych  (w  czasie  trwania  budowy)
doprowadzenia  i  odprowadzenia  mediów  oraz  usunięcie  kolizji,  spełniając  aktualne
wymogi Zamawiającego oraz kryteria PZPN i UEFA, odpowiadając wymogom określonym
w Rozporządzeniu Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  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.),  wykonanego  zgodnie  z  zatwierdzonym  przez
Zamawiającego projektem budowlanym. Projekt wykonawczy opracowany w 5 egz. wersji
papierowej z pieczątkami i podpisami osób wykonujących dokumentację i posiadających
odpowiednie uprawnienia do projektowania, 5 egz. wersji elektronicznej (.pdf), oraz w 2
egz.  wersji  elektronicznej  edytowalnej  tożsamej  z  wersją  papierową  w  zakresie
sprecyzowanym w PFU  (projekt  zagospodarowania  terenu,  projekt  architektoniczno  –
budowlany). Projekt ten podlega akceptacji Zamawiającego. Winien zawierać docelowe
rozwiązania w zakresie użytych materiałów zgodnie z wnioskami materiałowymi.
d)  dokumentację  warsztatową,  jako  dokumentację  uzupełniającą  i  uszczegóławiającą
projekt wykonawczy o informacje niezbędne do wytworzenia elementów w wytwórni np.
prefabrykatów, konstrukcji stalowych zadaszenia ( m.in. na podstawie PN-EN ISO 15614-
1:2017-08  -  Specyfikacja  i  kwalifikowanie  technologii  spawania  metali   --  Badanie
technologii  spawania;  PN-EN  1090-2:2018-09  -  Wykonanie  konstrukcji  stalowych  i
aluminiowych  --  Część  2:  Wymagania  techniczne  dotyczące  konstrukcji  stalowych),
odpowiadającej  przyjętej  technologii  wraz  z  wykrojem przekrycia  i  planem montażu,
konstrukcji aluminiowej w wybranym systemie ślusarki, okładzin i wykończenia, obróbek
elewacyjnych, wszelkiego typu mocowania, kotwienia itp., konstrukcji balustrad i barier
wraz  z  obliczeniami  i  wszelkimi  elementami  uzupełniającymi  oraz  innymi,  których
potrzeba  może  wyniknąć  w  trakcie  robót  budowlanych.  Dokumentację  warsztatową
należy  opracować  w  ilości  5  egz.  wersji  papierowej  z  pieczątkami  i  podpisami  osób
wykonujących dokumentację i posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania,
2  egz.  wersji  elektronicznej  (.pdf),  oraz  w  2  egz.  wersji  elektronicznej  edytowalnej
tożsamej z wersją papierową. Dokumentacja warsztatowa wymaga uzyskania pisemnej
akceptacji Projektanta (Architekta i/lub Konstruktora lub Projektanta branżowego) przed
zwolnieniem do realizacji robót na jej podstawie,
a także:
e) inwentaryzację terenu inwestycji uwzględniającej istniejące obiekty, sieci, instalacje,
formy zagospodarowania terenu, zieleń i inne (jeśli inwentaryzacja załączona do PFU jest
niewystarczająca)  w  ilości  5  egz.  wersji  papierowej  z  pieczątkami  i  podpisami  osób
wykonujących dokumentację i posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania,
5  egz.  wersji  elektronicznej  (.pdf),  oraz  w  2  egz.  wersji  elektronicznej  edytowalnej
tożsamej z wersją papierową,
f)  specyfikacje  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych dla  każdej  branży
oddzielnie w ilości 5 egz. wersji papierowej z pieczątkami i podpisami osób wykonujących
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dokumentację i posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania, 2 egz. wersji
elektronicznej (.pdf), oraz w 2 egz. wersji elektronicznej edytowalnej tożsamej z wersją
papierową,
g)  informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  w  ilości  5  egz.  wersji
papierowej z pieczątkami i podpisami osób wykonujących dokumentację i posiadających
odpowiednie uprawnienia do projektowania, 2 egz. wersji elektronicznej (.pdf), oraz w 2
egz. wersji elektronicznej edytowalnej tożsamej z wersją papierową,
h) projekt tymczasowej organizacji  ruchu na etapie prowadzenia prac w ilości  5 egz.
wersji  papierowej  z  pieczątkami  i  podpisami  osób  wykonujących  dokumentację  i
posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania, 2 egz. wersji elektronicznej
(.pdf),  oraz w 2 egz. wersji elektronicznej edytowalnej tożsamej z wersją papierową,
uzgodniony z Miejskim Zarządem Dróg i  Pełnomocnikiem ds. Transportu Publicznego i
Inżynierii Ruchu Drogowego oraz Policją,
i)  projekt  stałej  organizacji  ruchu  w  ilości  5  egz.  wersji  papierowej  z  pieczątkami  i
podpisami osób wykonujących dokumentację i  posiadających odpowiednie uprawnienia
do projektowania, 5 egz. wersji elektronicznej (.pdf), oraz w 2 egz. wersji elektronicznej
edytowalnej  tożsamej  z  wersją  papierową,  uzgodniony  z  Miejskim  Zarządem Dróg  i
Pełnomocnikiem ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego oraz Policją,
j)  projekt  organizacji  robót  i  zagospodarowania  placu  budowy,  który  przed
przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni w odpowiednich jednostkach opiniujących i
przedstawi  Zamawiającemu (Inspektorowi  Nadzoru)  do  akceptacji,  a  obejmującego  w
szczególności:
- wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy
-  rozplanowanie  przestrzeni  placu  budowy  zapewniające  zlokalizowanie  obiektów  w
sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu oraz przebudową istniejących sieci
- zabezpieczenie interesów osób trzecich, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób
zatrudnionych 
-  harmonogram  prac  z  uwzględnieniem  kolejności  wykonywania  poszczególnych
elementów obiektu.
k) przekazywana Zamawiającemu w 5 egzemplarzach elektroniczna wersja  kompletnej
budowlanej dokumentacji  projektowej na płycie CD/DVD, powinna być co najmniej  w
dwóch  egzemplarzach  skanem dokumentacji  w  wersji  papierowej  egzemplarza  z
oryginałem uzgodnień, opinii i oświadczeń, zapisanym w formacie PDF (opieczętowanej
przez organ administracji architektoniczno –  budowlanej), a także zapisanym w wersji
edytowalnej tożsamej z wersją papierową.
l) kosztorysy inwestorskie dla zakresu objętego projektem, w układzie branżowym, tzn.
jako oddzielne opracowanie dla  poszczególnych rodzajów robót,  zgodnie z wymogami
Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004 r.  w sprawie  określenia
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych (Dz. U. 2004r.
Nr 130, poz. 1389) – metodą kalkulacji szczegółowej. Koszty pośrednie, koszty zakupu,
zysk  Wykonawcy  oraz  ceny  robocizny,  materiałów i  sprzętu  zostaną  ustalone  według
średnich stawek wyd. Sekocenbud z okresu wykonania robót, wbudowania materiałów.
Kosztorysy  inwestorskie  należy  sporządzić  uwzględniając  także  podział  zakresu
rzeczowego,  który  umożliwi  ustalenie  kosztów   zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady
Ministrów z dnia 3 października 2016r. W sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z
2016 poz 1864). Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego w każdym przypadku musi być
poprzedzone opracowaniem przedmiaru robót.
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Kosztorys inwestorski należy przekazać Zamawiającemu co najmniej w 2 egzemplarzach
wraz z wersją elektroniczną na płycie CD/DVD (w oryginalnym opracowaniu - w wersji
edytowalnej  z  rozszerzeniem  ath.  i  kst.,  w  arkuszu  kalkulacyjnym  lub  dokumencie
tekstowym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie PDF),
m) przedmiary robót dla zakresu objętego projektem, w układzie branżowym, tzn. jako
oddzielne  opracowanie  dla  poszczególnych  rodzajów  robót,  odpowiadając  wymogom
określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 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.).  Przedmiary  należy sporządzić
uwzględniając  także  podział  zakresu  rzeczowego,  który  umożliwi  ustalenie  kosztów
zgodnie  z  Rozporządzeniem Rady  Ministrów  z  dnia  3  października  2016r.  W sprawie
Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 poz 1864).
Przedmiary robót należy przekazać Zamawiającemu co najmniej w 2 egzemplarzach wraz
z  wersją  elektroniczną  na  płycie  CD/DVD  (w  oryginalnym  opracowaniu  -  w  wersji
edytowalnej  z  rozszerzeniem  ath.  i  kst.,  w  arkuszu  kalkulacyjnym  lub  dokumencie
tekstowym oraz skan 1 egzemplarza w zapisie PDF),
n) projekty budowlane i  projekty wykonawcze dotyczące usunięcia wszelkich kolizji  w
przypadku ich wystąpienia i konieczności ich uwzględnienia w trakcie realizacji inwestycji
po 5 egz. w wersji papierowej i elektronicznej dla każdej kolizji,
o) pozwolenia lub zgłoszenia wodno – prawne, jeśli będą wymagane (np. na szczególne
korzystanie  z  wód  z  terenu  inwestycji  lub  na  wykonanie  urządzeń  wodnych  dla
inwestycji), wraz z opracowaniem operatów wodno–prawnych niezbędnych do uzyskania
decyzji lub postanowienia,
p)  protokół  z  narady  koordynacyjnej  Zespołu  Usytuowania  Projektowanych  Sieci
Uzbrojenia Terenu z mapą sytuacyjną w skali 1:500, w zakresie sieci i  przyłączy oraz
zagospodarowania terenu,
r)  przekazanie  Zamawiającemu  kompletnej  dokumentacji  wraz  z  decyzją  organu
administracji  architektoniczno-budowlanej  i/lub  ze  skutecznym  zgłoszeniem  zamiaru
budowy  zezwalającej  na  wykonanie  robót  budowlanych  objętych  zamówieniem  w  5
egzemplarzach każdego opracowania (w formie gotowej do wpięcia do segregatorów),
przy czym dwa egzemplarze powinny posiadać oryginalne pieczątki organu administracji
architektoniczno - budowlanej, a pozostałe egzemplarze powinny być ich kolorową 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 5 egzemplarzach,
s) zamawiana ilość opracowań nie uwzględnia egzemplarzy niezbędnych do uzyskania
wymaganych  opinii,  uzgodnień  i  decyzji  oraz  skutecznego  zamiaru  wykonania  robót
budowlanych.  Ponadto  każdy  następny  domawiany  egzemplarz  będzie  wykonany
odpłatnie w cenie kosztów powielenia,
t) Wykonawca przeniesie autorskie prawa majątkowe, udzieli zgody na korzystanie z praw
zależnych  oraz  udzieli  licencji  na  korzystanie  z  utworów  dostarczonych  w  ramach
przedmiotu umowy, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz sposobem korzystania,
u)  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
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punku widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowe oświadczenie stanowi integralną
część przedmiotu odbioru,
w) Wykonawca składa oświadczenie o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji
papierowej z wersją elektroniczną.

Zamówienie  obejmuje  również  przygotowanie  przez  Wykonawcę  materiałów  i
dokumentów do projektowania oraz wykonanie czynności towarzyszących:
1. Opracowanie  i  uzgodnienie  z  Zamawiającym  harmonogramu  rzeczowo  –
finansowego prac projektowych oraz robót budowlanych, obejmującego wszystkie branże
i  uwzględniającego  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie.  Harmonogram  rzeczowo
finansowy (HRF) powinien przedstawiać kolejność realizacji wszystkich zadań Inwestycji,
stanowić  szczegółowy  plan  terminowy,  rzeczowy  i  finansowy  realizacji  Inwestycji,
uwzględniający finansowanie w podziale na projektowanie, roboty budowlane, dostawy,
w  odniesieniu  do  zaawansowania  wykonywanych  czynności  ze  szczególnym
uwzględnieniem terminów prowadzenia meczy piłki nożnej zespołu Wisły Płock w ramach
Rozgrywek Klubowych Ekstraklasy i Pucharu Polski. Harmonogram rzeczowo finansowy
musi być zgodny z pozycjami zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK) tożsamego z tabelą
elementów scalonych (TSC),
2. Wykonawca  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  wykona  i  przygotuje  tabele
elementów zestawieniowych  dla  zrealizowanej  inwestycji,  tj.  zestawienie  wykonanych
robót  oraz  zamontowanych  instalacji,  maszyn  i  urządzeń,  zamontowanego,
dostarczonego  sprzętu,  wyposażenia,  armatury  uwzględniając   taki  podział  zakresu
rzeczowego, który umożliwi ustalenie kosztów poszczególnych obiektów inwentarzowych
zgodnie  z  rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia  3  października  2016 r.  w sprawie
Klasyfikacji  Środków  Trwałych  (Dz.U.  z  2016  poz.  1864)  oraz  podaniem  nazw
handlowych, typu, nr fabrycznego/seryjnego, producenta.
3. Uzyskanie w razie konieczności od odpowiednich jednostek opiniujących wszelkich
warunków  technicznych  i  wytycznych  do  projektowania  niezbędnych  do  właściwego
opracowania dokumentacji. Oznacza to, że w przypadku konieczności uzyskania w trakcie
projektowania warunków technicznych i wytycznych do projektowania lub w przypadku
konieczności dokonania zmian w uzyskanych już przez Zamawiającego lub Wykonawcę
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 ani terminu wykonania
dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
4. Wykonanie,  opracowanie  mapy  sytuacyjno  –  wysokościowej  do  celów
projektowych  w  ilości  niezbędnej  do  opracowania  dokumentacji  projektowo  –
kosztorysowej (w tym jeden egzemplarz w wersji papierowej i na nośniku CD/DVD dla
Zamawiającego),
5. Aktualizacja  lub  wykonanie  i  uzgodnienie  dokumentacji  geotechnicznej  i
geologiczno  –  inżynierskiej  dla  planowanych  pali  pod  inwestycję  w  odniesieniu  do
dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego dla zatwierdzonej
przez Zamawiającego koncepcji zgodnie z wymaganiami prawnymi w tym zakresie dla III
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kategorii  gruntów,  o  ile  dokumentacja  załączona  do  PFU okaże  się  niewystarczająca.
Wymogi opracowania i wykonania przedmiotu zamówienia - aktualizacja wymienionych
dokumentów leży w gestii Wykonawcy, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
6. Uzyskanie  warunków  obsługi  komunikacyjnej  w  przypadku  przebudowy  lub
budowy nowych zjazdów i uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg i Pełnomocnikiem ds.
Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego i Policją,
7. Wykonanie  dokumentacji  usunięcia  naniesień  roślinnych  (drzew  i  krzewów)
kolidujących  z  projektowanym  zagospodarowaniem  terenu  oraz  opracowania
dokumentacji  nasadzeń zastępczych jako rekompensatę za usuniętą roślinność wraz z
zaopiniowaniem obydwu dokumentacji przez Ogrodnika Miasta Płocka i uzyskanie decyzji
na  wycinkę,  w  ilości  5  egz.  wersji  papierowej  z  pieczątkami  i  podpisami  osób
wykonujących dokumentację i posiadających odpowiednie uprawnienia do projektowania,
5  egz.  wersji  elektronicznej  (.pdf),  oraz  w  2  egz.  wersji  elektronicznej  edytowalnej
tożsamej  z  wersją  papierową.  Wykonawca  uzyska  od  Marszałka  Województwa
Mazowieckiego  odpowiednią  decyzję  na  usunięcie  kolidujących  z  inwestycją  naniesień
roślinnych z uwzględnieniem nasadzeń zastępczych.
8. Wykonanie pomiarów geodezyjnych oraz inwentaryzacji obiektów i infrastruktury
podziemnej i nadziemnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia,
9. Wykonanie  wszelkich  czynności  geodezyjnych.  Opracowane  mapy  należy
przekazać w jednym egzemplarzu Zamawiającemu (w wersji  papierowej i  na nośniku
CD/DVD), poza egzemplarzami wymaganymi do realizacji prac projektowych, uzyskaniu
decyzji,
10. Ze względu na lokalizację zamierzenia inwestycyjnego „Modernizacja Stadionu im.
Kazimierza Górskiego przy ul.  Łukasiewicza"  w bezpośrednim sąsiedztwie  z Zespołem
Przyrodniczo  –  Krajobrazowym  Jaru  Rzeki  Brzeźnicy  w  Płocku  na  wypadek,  gdyby
wykonawca dokumentacji i później robót budowlanych uzasadnił konieczność wykonania
prac badawczych lub prowadzenia robót budowlanych (np. konieczność poprowadzenia
sieci, przyłączy) na skarpie Zespołu, a wiązałoby się to z wycinką drzew czy usunięciem
nasadzeń roślinnych, to zgodnie z uchwałą nr 524/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017r.
RADY MIASTA PŁOCKA należy uzgodnić dokumentację z organem ustanawiającym zespół
(Radą Miasta Płocka), co następuje w formie uchwały, której projekt należy uzgodnić z
Ogrodnikiem Miasta.  Jednocześnie,  w takim  przypadku,  Wykonawca  na  własny  koszt
zobowiązany  jest  do  przeprowadzenia  odpowiedniej  procedury  postępowania
administracyjnego w zakresie uzyskania:
a) decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych w oparciu o opracowaną wcześniej kartę
informacyjną oddziaływania na środowisko (ew. raport oddziaływania),co również leży w
gestii Wykonawcy;
b) decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
c) zgody na wycinkę lub przesadzenie drzew, poprzedzonej aktualizacją inwentaryzacji
dendrologicznej oraz wykonaniem projektu zieleni i gospodarki zielenią, uwzględniającą
przyszłe nasadzenia;
11. Wykonawca uzyska wszelkie potrzebne warunki, opinie, pozwolenia, uzgodnienia i
badania  w  zakresie  niezbędnym  do  opracowania  pełnej  dokumentacji  projektowo  –
kosztorysowej,  takich  jak  Państwowa  Straż  Pożarna,  Państwowa  Inspekcja  Pracy,
Sanepid, Policja, PZPN, itd.,
12. Wykonawca  uzyska  decyzję  o  środowiskowych  uwarunkowaniach
realizacji  przedsięwzięcia  i  wykona  ponowną  ocenę  oddziaływania
przedsięwzięcia  na  środowisko  wraz  z  opracowaniem  Karty  Informacyjnej
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Przedsięwzięcia  dotyczącej  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  na
etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę (o ile będzie wymagane),
13. Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko (o ile będzie wymagane),
14. Wykonawca  uzyska  decyzję  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  na  etapie
składania wniosku o pozwolenie na budowę (o ile będzie wymagane),
15. Ustalenie  z  Zamawiającym  danych  wyjściowych  do  kosztorysowania.  Przed
przystąpieniem  do  wykonania  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  inwestorskich  należy
ustalić dane techniczne, technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji
kosztorysowej,
16. Sprawdzenie  poszczególnych  projektów  przez  osoby  posiadające  odpowiednie
uprawnienia  budowlane  do  projektowania  w  danej  specjalności  oraz  uzyskanie
wymaganych prawem: opinii, uzgodnień i pozwoleń,
17. Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego w całym okresie trwania realizacji
w zakresie, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane, umowie oraz PFU w okresie
realizacji  robót  nad  opracowaną  wielobranżową  dokumentacją  oraz  realizacją  robót
budowlanych,
18. Wykonawca przygotuje  i  wypełni  druk „Oświadczenia  o  posiadanym prawie  do
dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane”,  które  następnie  przedkłada
Zamawiającemu celem jego podpisania,
19. Wykonawca  na  swój  wniosek  otrzyma  upoważnienie  (pełnomocnictwo)  do
reprezentowania  i  występowania  w  imieniu  Zamawiającego  w  sprawach  dotyczących
projektowania  (w  tym  uzyskania  odpowiednich  decyzji i/lub  skutecznego  zgłoszenia
wykonania  robót  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  zezwalającej  na
wykonanie robót budowlanych).

OBOWIĄZKI PROJEKTANTA NA ETAPIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawiającego minimum
7 spotkań roboczych Projektantów z Zamawiającym, Miejskim Zarządem Dróg (MZD),
Wydziałem  Rozwoju  i  Polityki  Gospodarczej  Miasta  (WRM),  Pełnomocnikiem  ds.
Transportu  Publicznego  i  Inżynierii  Ruchu  Drogowego,  Wydziałem  Kształtowania
Środowiska (WKŚ) na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, w celu omówienia
przyjętych  rozwiązań  projektowych  i  materiałowych,  które  muszą  zakończyć  się
pisemnymi  protokołami  podpisanymi  przez  strony.  Protokół  uzgodnień  sporządza
Zamawiający. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania kompletną dokumentację wraz
z uzgodnieniami, przed złożeniem wniosku o stosowną decyzję organu architektoniczno-
budowlanego na prowadzenie robót budowlanych.
2) Wykonawca wszelkie dodatkowe opracowania niezbędne do uzyskania wymaganych
opinii  i  uzgodnień  uzyska  własnym  staraniem  i  na  swój  koszt  (wszelkie  badania,
ekspertyzy, pomiary i uzgodnienia), ponadto wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez  Wykonawcę w celu  zrealizowania przedmiotu  umowy.  Wykonawca w
okresie realizacji przedmiotu umowy w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest również
do  wykonania  dokumentacji  projektowej/technicznej  nie  wymienionej  w  PFU  i  opisie
przedmiotu  zamówienia,  a  związanej  z  wymaganiami  jednostek  opiniujących  i
uzgadniających,  uczestniczących  w  procedurze  uzyskania  pozwolenia  na
budowę/zgłoszenia robót oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
3)  W  rozwiązaniach  projektowych  będą  wskazane  wyroby  budowlane  (materiały  i
urządzenia) dopuszczone do obrotu i  powszechnego stosowania.  Wyroby zaliczone do
jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane po uzyskaniu
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akceptacji Zamawiającego na podstawie wniosków materiałowych.
4)  Zamawiający  wymaga  ponadto,  żeby  zamawiane  egzemplarze  dokumentacji  nie
różniły  się  zawartością  i  kolejnością  wpięcia  dokumentów.  Wykonawca  opracowuje  i
składa  do  Organu  Administracji  Architektoniczno  –  Budowlanej  4  egzemplarze
dokumentacji  z  czego  dwa  pozostawia  do  dyspozycji  Organu  Administracji
Architektoniczno – Budowlanej, a pozostałe dwa egzemplarze dokumentacji wraz z jej
trzema  kserokopiami  potwierdzonymi  za  zgodność  z  oryginałem  przekazuje
Zamawiającemu. Cztery spośród pięciu egzemplarzy należy oprawić  trwale,  natomiast
jeden w sposób umożliwiający wyjmowanie arkuszy. Ponadto płyta CD/DVD winna być
kolorowym skanem egzemplarza ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pieczęciami
Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej.
5) Wykonawca złoży oświadczenie, że przekazana wersja elektroniczna na CD/DVD jest
odzwierciedleniem  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  w  wersji  papierowej.
Kosztorysy  i  przedmiary  opracowane  na  jednym  z  popularnych  programów
kosztorysowych. Każda branża dokumentacji w oddzielnym pliku PDF, z uwagi na część
graficzną dokumentacji dopuszcza się zamieszczenie rysunków w odrębnych plikach PDF.
6) Dokumentacja zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikającym z przepisów. Ponadto dokumentacja będzie zawierać informację
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
7)  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 stosownej decyzji organu
architektoniczo - budowlanego na prowadzenie robót budowlanych.
8)  Wykonawca  zawiadomi  Zamawiającego  o  zahamowaniu  prac  projektowych  i  o  ich
przyczynach w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.
9) 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.
10)  Wykonawca  uzyska  uzgodnienie  dokumentacji  projektowej  w  Zespole  Estetyzacji
Urzędu Miasta Płocka powołanym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2227/2016
z dnia 18 lipca 2016 roku,
11)  Wykonawca  dokonana  wszelkich  uzgodnień  z  Zamawiającym  i  z  przyszłym
użytkownikiem (Klub WISŁA Płock) oraz z właściwymi do tego instytucjami (np. Policja,
Straż  Pożarna)  i  organizacjami  (np.  PZPN)–  w trakcie  projektowania,  a  także uzyska
zatwierdzenie  dokumentacji  przed  wystąpieniem  o  decyzję  organu  administracji
architektoniczno-budowlanej,
12) Wykonanie postanowień umowy – rozumie się jako kompleksowe w świetle
prawa i przepisów.

Wykonawca opracuje dokumentację projektową oraz zrealizuje zadanie inwestycyjne w
formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z aktualnymi przepisami, a w szczególności:
a) programem funkcjonalno – użytkowym,
b) w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym,
c) kryteria  infrastrukturalne  PZPN  zawarte  w  Podręczniku  licencyjnym  dla  klubów
ekstraklasy sezon 2018/2019 i następne,
d) kryteria  infrastrukturalne  UEFA  dla  stadionów  kategorii  trzeciej,  z  możliwością
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podwyższenia do wyższej kategorii zawarte w podręczniku „UEFA Stadium Infrastructure
Regulation, Edition 2018”,
e) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.
1202),
f) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.462 z późn.
zm.),
g) rozporządzeniem  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),
h) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1579 ze zm.),
i) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz.
519),
j) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze
zm.),
k) ustawą z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566),
l) rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie
warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie  (Dz.U.
2015 poz. 1422 z późn. zm.),
m) ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2017 poz.1160 z późn. zm.)
n) ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2018 poz. 620),
o) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009
nr 124 poz. 1030 z późn. zm.),
p) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i
terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ze zm.),
q) rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003, Nr 120, poz. 1126),
r) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 poz. 1864),
s) PN-EN ISO 15614-1:2017-08 -  Specyfikacja  i  kwalifikowanie  technologii  spawania
metali  -- Badanie technologii spawania,
t) PN-EN 1090-2:2018-09 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2:
Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych,
u) 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,
v) zarządzeniem nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 lipca 2012 roku w
sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 688/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2011r.,
w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorów robót dla budowy,
przebudowy i remontów dróg.
w) zarządzeniem 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,
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ciepłowniczych, gazociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.
x) zarządzeniem 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,
y) zarządzeniem  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,
z) zarządzeniem nr 2797/2016 Prezydenta Miasta  Płocka z dnia  13 grudnia  2016r.
„Wytyczne do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w zakresie
zgodności  z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”,
aa)zarządzeniem nr 4348/2018  Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018r. w
sprawie wytycznych do projektowania i realizacji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w
zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy – Miasto Płock,
bb)uchwałą nr  524/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017r. w sprawie
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku,
cc) innymi obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotowej inwestycji,
dd)obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
ee)warunkami uzyskanymi od gestorów sieci,
ff) inne aktualnie obowiązujące przepisy prawa i normy,
gg)zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
Treści zarządzeń dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Urzędu Miasta Płocka – www.ump.pl  ,  

Faza II. 
1.  Roboty  rozbiórkowe  i  budowlano-montażowe.  Roboty  budowlane  należy  prowadzić
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności z wymogami
Prawa Budowlanego. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: 
1.1.  zachowanie  boiska  piłki  nożnej  (68  x  105m)  wraz  z  opaską  wokół  z  naturalną
murawą,  podgrzewaną,  nawadnianą  i  odwadnianą  i  wybudowanie  stadionu  wraz  z
zadaszonymi trybunami, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu. 
Wykonawca  na  czas  realizacji  inwestycji  musi  przewidzieć  zabezpieczenie  naturalnej
murawy płyty boiska przed zniszczeniem, uszkodzeniem i zapewnić działanie systemów
podgrzewania, nawadniania i odwadniania oraz zapewnić możliwość jej pielęgnacji, tak
aby po  zakończeniu  inwestycji  murawa była  w stanie  niepogorszonym oraz  zapewnić
właściwe działanie i wykonać podłączenie instalacji systemów podgrzewania, nawadniania
i odwadniania płyty boiska do zlokalizowanej w wykonanym obiekcie wymiennikowni.
Stan aktualny płyty boiska:
Podbudowa podłoża - górna warstwa stopniowo została wymieniona poprzez regularnie
stosowane zabiegi agrotechniczne, piaskowanie, aeracja, aeracja drążona. Każdego roku
wszystkie zabiegi oraz nawożenia zostają opracowane na podstawie badań podłoża oraz
okresowych oględzin profilu glebowego.
Każdego roku w IV kwartale na podstawie przekazanych do badania próbek gleby zostaje
opracowywany program nawożenia na cały kolejny rok z uwzględnieniem niezbędnych
zabiegów agrotechnicznych. 
Stosowane są nawozy doglebowe (granulowane) i dolistne w formie oprysku. Dodatkowo
nawożenie dolistne zwalczające roślinność konkurencyjną np. chwasty i grzyby.
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Systematycznie trawa jest koszona za pomocą kosiarek wrzecionowych (w miesiącach
letnich koszenie trzy razy w tygodniu), a drobne ubytki związane z uszkodzeniem podłoża
są również regularnie uzupełniane.
Skład trawy:
65-70% lolium perenne - Życica trwała,
30-35% poa pretnins - wiechlina polna,
około 5% poa annua - wiechlina roczna.
1.2.  zachowanie  i  adaptacja  do  dalszego  użytkowania  studni  głębinowej  (w  części
północnej), z której pobierana jest woda do podlewania boisk trawiastych (pozwolenie
wodno-prawne  z  dn.  24.04.2018r  ważne  do  14.04.2038r  wydane  przez  Dyrektora
Zarządu  Zlewni  we Włocławku Państwowego Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  –
decyzja WA.ZUZ.7.421.32.5.2018.KK),
1.3.  na czas realizacji robót budowlanych związanych z budową stadionu zabezpieczenie
tymczasowo  podziemnej  i  naziemnej  infrastruktury  technicznej  niezbędnej  do
prawidłowego  funkcjonowania  obiektów  nie  podlegających  rozbiórce,  których
funkcjonowanie  należy  zapewnić  w  trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych,  przede
wszystkim:
a.  boiska głównego o nawierzchni  trawiastej  z systemem nawadniania,  odwadniania  i
podgrzewania do piłki nożnej o wymiarach 68x105m wraz z pasami bocznymi;
b. dwóch boisk treningowych trawiastych z systemem nawadniania i odwadniania (jedno
od strony zachodniej (ul. Łukasiewicza) i drugie od strony wschodniej);
c. boiska ze sztucznej trawy w części zachodniej działki (od ul. Łukasiewicza);
d. boiska ze sztucznej trawy (boiska typu orlik, na których w okresie jesienno/zimowym
lokalizowana jest hala  pneumatyczna)  wraz z zapleczem techniczno - szatniowym i z
powiązanym terenem utwardzonym;
e. korty tenisowe wraz z zapleczem socjalnym;
f.  część  uzbrojenia  podziemnego  niezbędnego  do  prawidłowego  funkcjonowania
powyższych obiektów,
Należy  zapewnić  odpowiednie  wygrodzenie  i  oznakowanie  terenu  budowy  od
funkcjonującej części stadionu, a w szczególności trybun i płyty boiska, na których będą
odbywały  się  mecze  piłki  nożnej  oraz  drogi  i  ciągi  pieszo  –  jezdne  niezbędne  do
zapewnienia komunikacji i obsługi stadionu.
1.4.  wykonanie  pasa  z  trawy  sztucznej  w  kolorze  zielonym,  krawędzie  klejone,  na
podbudowie  przepuszczalnej  z  kruszywa  łamanego,  nieprzyklejony  na  stałe  do
podbudowy. Pod nawierzchnią syntetyczną należy wykonać przepuszczalną podbudowę z
kruszywa kamiennego.
Powierzchnia  murawy naturalnej  o wymiarach 111mx72m (istniejąca)  powinna zostać
uzupełniona nawierzchnią z wysokiej jakości sztucznej trawy do minimalnego wymiaru
obszaru murawy 115mx78m. Pas z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, układanej z
rolki,  o klejonych krawędziach, na podbudowie przepuszczalnej z kruszywa łamanego.
Zaleca  się  zastosowanie  trawy  bezzasypowej,  wykonanej  z  włókien  monofilowych
prostych  lub  prostych  i  skrętnych  (karbowane  imitujące  zasyp  podtrzymują  włókna
proste). Sztuczna trawa powinna być ułożona jako przedłużenie naturalnej murawy, w
sposób  płynny,  płaski  i  gładki,  uniemożliwiający  jakiekolwiek  potknięcia  czy  kontuzje
zawodników,  w  szczególności  w  odległości  min.  3,0m  od  obwodu  pola  gry.
Niedopuszczalne  są  łączenia,  których  rozstaw  przekracza  3mm.  Należy  zastosować
nawierzchnię spełniającą normy jakościowe PN-EN 15330-1:2014-02 - wersja angielska.
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W przypadku zastosowania trawy syntetycznej jako uzupełnienie nawierzchni płyty boiska
należy przewidzieć odpowiednią podbudowę, gwarantującą prawidłowe użytkowanie przy
obciążeniu pojazdami i sprzętem technicznym (nacisk na jedną oś 20t).
Na powierzchni nawierzchni wyprofilować spadki o wartości min. 0,5%, odpowiadające
spadkom  na  boisku,  kształtowanym  w  sposób  uniemożliwiający  powstawanie
ewentualnych zastoin lub zalewania pola gry.
1.5.  wykonanie  rozbiórek  obiektów kubaturowych  i  liniowych  wskazanych  w PFU i  w
uzgodnieniu  z  Zamawiającym,  wraz  z  wywozem i  odpowiednią  utylizacją  materiałów
powstałych z rozbiórek zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapisami PFU i umowy, w
tym demontaż masztów wraz z oprawami oświetleniowymi i osprzętem oraz ekranu LED
wraz  z  osprzętem  i  konstrukcją  stalową  w  sposób  umożliwiający  ich  ponowne
wykorzystanie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zabezpieczy i przewiezie na miejsce
składowania wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20km.
1.6.  wybudowanie  i  uzyskanie  prawomocnego  pozwolenia  na  użytkowanie  stadionu
piłkarskiego  z  zadaszonymi  trybunami,  z  podziałem  na  sektory,  zlokalizowanymi  jak
najbliżej  pola  gry  na  minimum  15  004  miejsc  siedzących  i  pomieszczeń  wewnątrz
stadionu poprzez wykorzystanie przestrzeni pod trybunami (m.in. strefy kibiców, toalety
ogólnodostępne  (w  tym  dla  niepełnosprawnych),  pomieszczenia  gastronomii,  kasy,
depozyty,  pomieszczenia  pierwszej  pomocy,  pomieszczenia  techniczne,  magazynowe,
garażowe i  pomocnicze,  kanały  technologiczne),  budynkiem kubaturowym w trybunie
zachodniej, gdzie znajdowały się będą zespoły szatniowe dla zawodników gospodarzy i
gości i powiązane z nimi pomieszczenia sędziów, medyczne, sanitarne i socjalne, zaplecze
treningowe (m. in. sala rozgrzewki, siłownia, odnowa biologiczna zlokalizowane w pobliżu
szatni, ale dostępne także komercyjnie), pralnie/suszarnie, pomieszczenia magazynowe,
pomieszczenia  szatni  młodzików,  przestrzenie  medialne  dla  prasy,  studia  telewizyjne,
kabiny  komentatorskie,  pomieszczenie  spikera,  sala  konferencyjna,  pomieszczenia
ochrony,  dowodzenia  i  monitoringu,  strefa  gościnna  VIP,  loże  VIP,  restauracja  i
gastronomia,  zespół  klubowo  –  biurowy  obejmujący  pomieszczenia  administracyjne,
magazynowe  i  pomocnicze),  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  i  zagospodarowaniem
terenu,
1.7.  wykonanie  oświetlenia  płyty  boiska,  stadionu  wraz  z  niezależnym  systemem
oświetlenia  awaryjnego  i  systemem  oświetlenia  w  sytuacjach  nagłych,  nagłośnienie
stadionu,
1.8.  wykonanie  ogrodzenia  stadionu  i  terenu  w  niezbędnym zakresie  wynikającym z
projektu zagospodarowania terenu opracowanym na podstawie PFU,
1.9. wykonanie systemów zapewniających bezpieczeństwo obiektu i terenu, monitoring,
1.10.  wykonanie  przebudowy  istniejącej  infrastruktury  technicznej  kolidującej  z
projektowanymi obiektami wraz z zagospodarowaniem terenu,
1.11.  wykonanie  wszystkich  sieci  i  instalacji  zewnętrznych  i  wewnętrznych  oraz
zamontowanie  urządzeń  niezbędnych  do  funkcjonowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem  (wodno–kanalizacyjne  (wody  zimnej  i  ciepłej,  kanalizacji  sanitarnej),
deszczowe,  zbiorniki  na  wody  opadowe,  cieplne,  elektryczne  (w  tym  agregaty
prądotwórcze)  i  teletechniczne,  niskoprądowe,  telekomunikacyjne,  zarządzania
budynkiem, wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej, instalacje przeciwpożarowe), 
1.12.  wykonanie  układu  komunikacyjnego  m.in.  zjazdów,  dróg  wewnętrznych,
parkingów, placów, chodników i ciągów komunikacyjnych dla pieszych,
1.13. wykonanie zmian w ukształtowaniu terenu, umocnienie skarp, niwelacja terenu,
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1.14.  wykonanie  wycinki  drzew  w  niezbędnym  zakresie  oraz  wykonanie  nasadzeń
zastępczych, zielni i wykonanie małej architektury,
1.15.  pierwsze  wyposażenie  stadionu  z  dostawą  sprzętu,  czyli  wyposażenia
umożliwiającego  po  odbiorze  obiektu  objętego  zamówieniem  rozpoczęcie  jego
eksploatacji,  zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem - wyposażenie stadionu w
niezbędne urządzenia umożliwiające uzyskanie odpowiednich decyzji i przeprowadzenie
rozgrywek piłkarskich, imprez podwyższonego ryzyka. Pierwsze wyposażenie obejmuje
także wszystkie pomieszczenia określone w PFU i niezbędne do funkcjonowania stadionu,
z wyłączeniem wyposażenia przewidzianego w PFU do dostarczenia przez Najemcę lub
Użytkownika stadionu,
1.16.  dostawy  niezbędnego  sprzętu  wraz  z  jego  instalacją,  oprogramowaniem  i
uruchomieniem,
1.17. montaż sprzętu i wyposażenia dostarczonego przez Użytkownika (przewidzianego w
PFU) w trakcie trwania inwestycji,
1.18. system ochrony murawy umożliwiający przenoszenie obciążeń od ruchu pieszego
oraz samochodów, a także rozprowadzenia pod nim kabli i przewodów elektrycznych i
teletechnicznych  w  zakresie  2  ciągów  umożliwiających  wjazd  na  płytę  boiska
(min.1500m2).
Wymogiem realizacyjnym jest założenie, że inwestycja  będzie realizowana jako jedno
postępowanie przetargowe z harmonogramem realizacji całości zadania w taki sposób,
który będzie umożliwiał rozgrywanie meczów piłkarskich zgodnie z terminarzem ligowym
w  trakcie  procesu  budowy  (przy  udziale  publiczności  i  możliwości  przeprowadzenia
transmisji  telewizyjnych)  oraz  zapewniał  funkcjonowanie  obiektów zlokalizowanych na
terenie działki i przewidzianych w PFU do funkcjonowanie na czas budowy.
Wykonawca  na  czas  realizacji  robót  budowlanych  związanych  z  budową
stadionu  ma  obowiązek  zabezpieczyć  tymczasowo  i  ewentualnie  wykonać
podziemną i  naziemną infrastrukturę  techniczną  niezbędną  do prawidłowego
funkcjonowania  obiektów  nie  podlegających  rozbiórce  i  przewidzianych  do
funkcjonowania w trakcie realizacji inwestycji.
2. Zakres rzeczowy obejmuje także wykonanie między innymi następujących robót:
2.1.  wyłączenie  terenu  budowy  z  użytkowania  poprzez  odpowiednie  wygrodzenie,
zabezpieczenie  i  oznakowanie,  ogrodzenie  należy  wykonać  w  taki  sposób  żeby  nie
stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu robót nie jest możliwe, należy
oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych. Wygrodzenie i oznakowanie
terenu  budowy  od  funkcjonującej  części  stadionu,  a  w  szczególności  trybun  i  płyty
boiska, na których będą odbywały się mecze piłki nożnej. Należy zapewnić widoczność w
dzień i w nocy elementów oznakowania niezbędnych ze względów bezpieczeństwa.
2.2. wyznaczenie i urządzenie punktów poboru wody i energii elektrycznej,
2.3.  wyznaczenie  dróg transportu  wraz  z  utrzymaniem na  nich  czystości  i  porządku,
miejsc  składowania  materiałów,  stacjonowania  sprzętu  oraz  lokalizacji  obiektu
administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,
2.4.  zabezpieczenie  dróg  prowadzących  do  placu  budowy  przed  zniszczeniem
spowodowanym środkami transportu Wykonawcy,
2.5. wykonanie zgodnie z zatwierdzonym i uzgodnionym projektem organizacji ruchu na
czas  budowy  niezbędnego  oznakowania  oraz  tablic  informujących  o  utrudnieniach  w
ruchu na dojazdach do terenu robót,  i poniesienie kosztów z tym związanych,
2.6. usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
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2.7. uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na
okres  budowy  oraz  dokonanie  ewentualnych  napraw  elementów  zagospodarowania
terenu zniszczonych w czasie prac budowlanych,
2.8. porządkowanie terenu po wykonaniu kolejnych prac,
2.9. przedstawienie wykonanych elementów do odbioru cząstkowego a po ich pozytyw-
nym odebraniu zabezpieczenia wykonanych elementów robót przed szkodliwym wpływem
kolejnych robót,
2.10.  zabezpieczenie  terenu  budowy  przed  wejściem  osób  nieupoważnionych  oraz
zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,
2.11. montaż  wszystkich  materiałów  i  urządzeń  będących  przedmiotem  zamówienia
fabrycznie nowych, nie dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń używanych,
2.12. zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew w przypadku prowadzenia robót
w ich bezpośrednim sąsiedztwie,  
2.13  wykonanie  robót  związanych  z  utwardzeniem  skarp,  ewentualnym dodatkowym
zabezpieczaniem skarp,
2.14. inne roboty uzupełniające oraz pozostałe roboty budowlane.
3. Wykonanie robót pomocniczych, w tym:
3.1. przejęcie na siebie odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich w związku z
prowadzonymi robotami, odbywaniem się imprez masowych
3.2. nieodpłatne przeglądy i usuwanie uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych i
montażowych lub zastosowania wadliwych materiałów w okresie gwarancji i rękojmi,
3.3.  poniesienie  kosztów  związanych  z  oznakowaniem  terenu  budowy  zgodnym  z
przepisami,
3.4. wywózka materiałów odpadowych pochodzących z placu budowy i ich odpowiednia
utylizacja. Postępowanie z odpadami i z materiałami z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi
przepisami  oraz  zapisami  PFU  i  umowy.  Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  obowiązek
wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach
(Dz.U. 2018 poz. 992),
3.5.  wykonanie  przez  uprawnione  laboratoria  pomiarów  i  badań  w  czasie  realizacji
inwestycji potwierdzających jakość wykonanych robót,
4. Bieżąca pełna obsługa geodezyjna, w tym:
4.1.  prace  przygotowawcze,  pomiary  uzupełniające  konieczne  do  realizacji  zadania,
domiary sytuacyjne, uściślenie rzędnych wysokościowych itd.,
4.2. prace pomiarowe poparte wpisami w dzienniku budowy.
5.  Oferowany  przedmiot  zamówienia  winien  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w
SIWZ przez Zamawiającego.
6. W ramach zadania Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót pomocniczych,
niezbędnych do wykonania robót określonych w umowie, w tym do :
6.1.  wykonania  robót  towarzyszących  związanych  z  inwestycją  –  robót  związanych  z
przygotowaniem placu budowy, robót związanych z utrudnieniami wynikłymi w trakcie
realizacji zadania – w przypadku wystąpienia utrudnień – ich likwidacja demontaż oraz
wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z
przedmiotem umowy, robót porządkowych, wywóz ziemi, gruzu oraz innych materiałów
pochodzących z placu budowy wraz z ich utylizacją, uporządkowanie obszaru objętego
robotami  oraz  sąsiadującego  z  pozostałości  po  prowadzonych  robotach,  na  bieżąco
porządkowanie  terenu po  wykonanych  robotach,  zabezpieczenia  przed  niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi w sposób skuteczny obiektu wraz z jego poszczególnymi
elementami,
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6.2  prowadzenie  robót  w  sposób  nie  kolidujący  z  funkcjonowaniem  terenów
sąsiadujących z inwestycją – przez cały czas realizacji inwestycji właściwe oznakowanie
prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.  Wykonawca  w  składanej  ofercie  powinien  również  uwzględnić  koszty  związane  z
dostosowaniem rzędnych armatury każdego istniejącego uzbrojenia technicznego terenu
oraz rzędnych wierzchu istniejących włazów studzienek do rzędnych zaprojektowanego
lub istniejącego terenu (tzw. regulacja) oraz koszty związane z zamontowaniem do nowo
budowanych i  istniejących studni kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej włazów
charakteryzujących  się  wytrzymałością  na  obciążenia  do  40  ton  z  wypełnieniem
betonowym z blokadą antyobrotową.
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do:
7.1 wykonania innych robót uzupełniających,
7.2 wykonania robót pomocniczych, w tym:
− przejęcie  na  siebie  odpowiedzialności  za  szkody wobec  osób  trzecich  w związku z
prowadzonymi robotami,
7.3 bieżącej obsługi geodezyjnej budowy, w tym:
− geodezyjna  inwentaryzacja  powykonawcza  elementów  inwestycji,  przekazanie
zamawiającemu 2 kompletów kopii mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (w wersji papierowej i elektronicznej).

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca opracuje i przedłoży do akceptacji Inspektorowi Nadzoru harmonogram
rzeczowo-finansowy  w terminie  10 dni  roboczych  od  podpisania  umowy,  przy
czym  ostateczna  wersja  uwzględniająca  ewentualne  poprawki  wniesione  przez
Zamawiającego nie może być przekazana później niż w terminie 14 dni roboczych od
podpisania umowy.  Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z kwotą
oferty. Wraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym Wykonawca opracuje i przekaże
zbiorcze  zestawienie  kosztów  (w  terminach  i  wymaganiach  jak  dla  harmonogramu
rzeczowo – finansowego).
2. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu realizacji przedmiotu zamówienia,
Wykonawca  będzie  przedstawiał  Zamawiającemu,  w  okresach  czterotygodniowych,
sprawozdania  z  przebiegu  realizacji  i  postępu  prac  oraz  w  przypadku  zmian  do
zatwierdzenia zaktualizowane harmonogramy rzeczowo – finansowe realizacji przedmiotu
zamówienia, w formie elektronicznej i papierowej.
Wykonawca  zobowiązany  jest  dodatkowo  przedkładać  do  zatwierdzenia  przez
Zamawiającego kolejne zaktualizowane harmonogramy rzeczowo – finansowe realizacji
przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni od daty:
1)  wystąpienia  niezgodności  z  postępem  realizacji  przedmiotu  zamówienia  z
zatwierdzonym  harmonogramem  rzeczowo  –  finansowym  realizacji  przedmiotu
zamówienia,
2) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Umowie,
3) uaktualnieniu przez Zamawiającego terminarza ligowego na okres 2018/2019 oraz na
lata następne.
Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za zgodą
Zamawiającego.
Zamawiający zatwierdzi  zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji
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przedmiotu zamówienia, o ile będzie on zgodny z wymaganiami umowy lub wydanymi
poleceniami.  Wykonawca  będzie  wykonywał  aktualizację  harmonogramu  rzeczowo  –
finansowego realizacji przedmiotu zamówienia na swój koszt.
3.  Wykonawca w przypadku wystąpienia konieczności aneksowania zawartej umowy w
terminie  siedmiu  dni  od  daty  podpisania  aneksu  złoży  zaktualizowany  harmonogram
rzeczowo-finansowy, który stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego aneksu oraz
wniesie  nową  gwarancję  ubezpieczeniową  stanowiącą  zabezpieczenie  należytego
wykonania umowy z uwzględnieniem nowego terminu zakończenia przedmiotu umowy.   
4.  Wykonawca w terminie 21 dni roboczych od podpisania umowy opracuje i przedłoży
program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania
robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe i  organizacyjne gwarantujące  wykonanie  robót
zgodnie z dokumentacją projektową.
Plan zapewnienia jakości winien zawierać:
a) organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
c) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
d)  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
elementów robót,
e)  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością
wykonywanych robót,
f) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
g) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a
także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
h) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
i)  rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
j)  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj,  częstotliwość,  pobieranie  próbek,
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
5.  Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi i wdroży w ciągu 7 dni Program
Naprawczy celem dotrzymania terminów realizacji i jakości. Brak dostarczenia Programu
Naprawczego w ww. terminie jest podstawą do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.
6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uczestnictwa  w  naradach  zwoływanych  przez
Zamawiającego.
7. Wykonawca  zapewni obecność Kierownika budowy codziennie zaś kierowników robót
branżowych  w  czasie  realizacji  robót  im  podległych.  Nie  dopuszcza  się  sytuacji
nieobecności, braku Nadzoru na budowie),
8.  Wykonawca  winien  wykonać  i  umieścić  w  ciągu  7  dni  od  daty  przekazania  placu
budowy  tablicę  informacyjną  dotyczącą  placu  budowy  w  miejscu  realizacji  robót
budowlanych zgodnie z załączonym wzorem. Koszt  wykonania i  zamontowania tablicy
winien być uwzględniony w składanej ofercie.
9.  Wykonawca  wystąpi  we  własnym  zakresie  do  Zakładu  Energetycznego  oraz
Wodociągów Płockich o wskazanie punktu poboru energii elektrycznej i wody na użytek
zasilenia w te media placu budowy oraz zaplecza budowy w trakcie realizacji inwestycji.
Koszty zużycia energii elektrycznej i wody obciążają koszty pośrednie Wykonawcy robót.
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Ewentualne oświetlenie placu budowy w trakcie realizacji robót obciąża również koszty
Wykonawcy.
10. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem znajdujące
się  na  budowie  i  niepodlegające  likwidacji  zadrzewienie  i  inne  elementy
zagospodarowania terenu oraz istniejące instalacje i urządzenia oraz przywrócić teren po
realizacji inwestycji do stanu pierwotnego.
11. Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem  w
energię  elektryczną i  wodę oraz  je  zlikwiduje  po zakończeniu  prac.  Zapewni  ochronę
mienia znajdującego się na terenie budowy poprzez stały dozór placu budowy przez cały
czas  realizacji  inwestycji  oraz  wykona  i  utrzyma  na  własny  koszt  ogrodzenie  terenu
budowy (koszty pośrednie Wykonawcy). 
Wykonawca  zadania  obowiązany  jest  do  założenia  podliczników  na  pobór  mediów  i
comiesięcznego regulowania  należności  za  zużyte  media.  Koszty  ogrzewania  budynku
oraz opłaty za pozostałe media – wodę i energię, zużyte na potrzeby technologiczne i
socjalne  budowy,  miejsce  do  gromadzenia  odpadów,  śmietniki  wraz  z  wywozem
nieczystości, od dnia przekazania placu budowy do zakończenia zadania, będą obciążały
wykonawcę robót.
Wykonawca  wyposaży  plac  budowy  w  punkty  pierwszej  pomocy,  toalety  oraz
pomieszczenia  ochrony  i  zaplecza  socjalne  w  ilościach  wymaganych  obowiązującymi
przepisami i normami.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia zapewni  na okres realizacji  inwestycji  na placu
budowy pomieszczenie dla potrzeb Zamawiającego i innych podmiotów wskazanych przez
Zamawiającego,  umożliwiające  organizowanie  spotkań  koordynacyjnych  dla  20  osób,
wyposażone w stół konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł, z dostępnością do telefonu,
faxu,  komputera  z  łączem internetowym i  oprogramowaniem  do  edycji  rysunków  w
programie  wspomagającym  projektowanie  oraz  dokumentów  obsługujących  pliki  i
dokumenty  kompatybilne  MS  Office,  drukarki,  kserokopiarki,  sanitariatów,  szafę
zamykaną  do  gromadzenia  dokumentacji  i  korespondencji  oraz  archiwizowania
dokumentacji i innych dokumentów oraz miejsce do gromadzenia i składowania próbek, a
także zabezpieczenia BHP (kaski) dla 20 osób.
12. Wykonawca będzie przestrzegał terminowego wykonania i przekazania przedmiotu
umowy oraz oświadcza, że roboty zakończone przez niego są całkowicie zgodne z umową
i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań  prowadzonych  na  terenie  robót  i  poza  nim,  a  związanych  z  wykonaniem
przedmiotu umowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić projektowanie, nadzorowanie, wykonanie i
kierowanie  robotami  objętymi  umową  przez  osoby  posiadające  stosowne  kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane.
15.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  przygotuje  wniosek  do
Miejskiego Zarządu Dróg o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i przedłoży do
podpisania  przez  Zamawiającego  (jeśli  będzie  taka  potrzeba).  Wszystkie  czynności
związane  z  dokonaniem  powyższego  Wykonawca   wykona  swoim  staraniem.  Koszty
związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego rozliczy Wykonawca, w związku z czym
należy uwzględniać je w składanej ofercie.
16. Roboty budowlane prowadzić przy zachowaniu warunków BHP i p.poż. oraz zgodnie z
przepisami.
17.  Niezwłoczne  informowanie  przez  Wykonawcę Zamawiającego (Inspektora  Nadzoru
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Inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na
jakość robót lub termin zakończenia robót.
18. Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 5 egzemplarzach, 1 egz.
oryginał i 4 egz. kolorowe kopie) wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą (po 5
egzemplarzy papierowych i  2 egz. w formie elektronicznej),  dostarczenie niezbędnych
dokumentów  potwierdzających  parametry  techniczne  oraz  wymagane  normy
stosowanych materiałów i  urządzeń,  wyniki  oraz  protokoły badań,  sprawozdań i  prób
dotyczących  realizowanego  przedmiotu  umowy,  co  pozwoli  na  ocenę  należytego
wykonania  robót  oraz  potwierdzi  kompleksowe  zrealizowanie  robót  w  zakresie
umożliwiającym oddanie obiektu do eksploatacji. 
19. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunięcia.
20. Pełne pokrycie kosztów poboru energii elektrycznej i wody i innych mediów, wywozu
gruzu  i  ziemi,  wywozu  i  utylizacji  materiałów  z  rozbiórek  (wykonawca  we  własnym
zakresie  musi  ustalić  i  uzgodnić  z  właściwymi  organami  miejsce  na  składowisko
materiałów z rozbiórki i dostarczyć zamawiającemu dokumenty potwierdzające przyjęcie
każdego rozbieranego materiału do utylizacji.
21.  Odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego, naruszonego w wyniku robót
kanalizacyjnych,  wodociągowych,  ciepłowniczych,  gazociągowych,  elektrycznych,
telekomunikacyjnych Wykonawca powinien realizować w oparciu o Zarządzenie nr 610/11
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011r.
22.  Wykonawca utrzyma w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich  drogach
publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, chodnikach) zajmowanych przez niego lub
przecinanych podczas prowadzonych robót budowlanych. Wykonawca uzyska na własny
koszt wszystkie niezbędne rysunki i  pozwolenia w tym zakresie. Wykonawca własnym
staraniem i na własny koszt utrzyma stały dostęp (dojazd) do wszystkich sąsiadujących
działek, nieruchomości.
23.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  robót  budowlanych  wykona  inspekcję  TV
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinkach, które stanowią zakres
robót  oraz  wykona  inspekcję  TV po  zakończeniu  robót  budowlanych dla  wykonanej  i
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej i załączy płyty CD/DVD do protokołu
odbioru.
24. Wszystkie  materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Należy dołączyć świadectwo jakości – certyfikat
na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą, wydanym przez akredytowaną jednostkę
certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania oraz opis montażu, a także gwarancję na
zamontowane materiały, instalacje oraz urządzenia.
25. Wykonawca  na  etapie  projektowania  ma  obowiązek  przedstawić  wnioski
materiałowe  do  akceptacji  w  zakresie  planowanych  do  wykorzystania
materiałów,  jednak  nie  później  jak  w  terminie  21  dni  przed  wbudowaniem
materiałów  jest  zobowiązany  przedstawić  do  akceptacji  Zamawiającemu  tj.
Inspektorowi  Nadzoru  wnioski  materiałowe  z  załącznikami  tj.  aprobatą
techniczną, deklaracjami, itp.
26. Wykonawca dostarczy w ciągu 10 dni od podpisania umowy kserokopię ubezpieczenia
prowadzonej  działalności  gospodarczej  w  zakresie  robót  budowlanych  przez  okres  co
najmniej  od  daty  podpisania  umowy  do  czasu  odbioru  końcowego  obejmujące
ubezpieczenie  w  pełnym  zakresie  od  odpowiedzialności  cywilnej  kontraktowej  i
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deliktowej.
27.  Wykonawca  uzyska  protokoły  odbioru  zabezpieczenia  infrastruktury  podziemnej
rurami ochronnymi od gestorów sieci.
28.  Prace  powinny  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  umożliwiały  sprawne
funkcjonowanie mieszkańcom i innym użytkownikom oraz zapewniały możliwość dojazdu
służbom komunalnym, ratowniczym  i porządkowym.
29. Wykonawca będzie informował właściciela budowanych i przebudowywanych sieci i
ich  elementów  o  rozpoczęciu  robot  budowlanych,  a  także  będzie  je  wykonywał  we
współpracy i ewentualnie pod ich nadzorem.
30.  Budowane  sieci  infrastruktury  wraz  z  nawierzchnią  Wykonawca  połączy  z  już
wybudowanymi odcinkami sieci i nawierzchni oraz dostosuje je wysokościowo.
31.  Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  również  uruchomienie  obiektu,  które  obejmuje
przygotowanie  do  eksploatacji  oraz  rozruch  inwestycji,  przeprowadzenie  prób
montażowych  i  eksploatacyjnych  w  odniesieniu  do  maszyn  i  urządzeń,  aparatury,
instalacji  i  sieci.  Wykonawca zobowiązany jest  do opracowania instrukcji  lub projektu
rozruchu.
32.  Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  Harmonogram  rozruchu  i  prób
eksploatacyjnych w terminie  30 dni  przed zakończeniem robot  instalacyjnych danego
systemu i przedstawić go do uzgodnień Zamawiającemu.
33.  W obowiązkach  Wykonawcy  jest  również  sporządzenie  w imieniu  Zamawiającego
zawiadomienia  o  zakończeniu  budowy i  uzyskanie  ostatecznej/ych (prawomocnej/ych)
decyzji  o  pozwoleniu  na  użytkowanie  oraz  innych  pozwoleń  wymaganych  przepisami
prawa niezbędnych dla wykonania Inwestycji i oddania jej do użytkowania.
34.  Wykonawca  po  uzyskaniu  pozwolenia  na  użytkowanie  obiektu  zobowiązuje  się
przeprowadzić  indywidualne  szkolenia  dla  wytypowanych  pracowników  użytkownika
uwzględniające  niezbędne  aspekty  obsługi,  użytkowania,  konserwacji  i  serwisu
zrealizowanego przedmiotu zamówienia.  Szkolenia będą potwierdzone kartami szkoleń
które przygotuje i dostarczy Wykonawca.
35.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  i  opracowania  dokumentacji
eksploatacyjnej (obejmującej m.in. atesty, certyfikaty, gwarancje, instrukcje obsługi w
języku  polskim,  schematy  instalacyjne,  harmonogramy  serwisów)  zainstalowanych
urządzeń  i  wykonanych  instalacji  w  co  najmniej  dwóch  egzemplarzach  w  wersji
papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową.
36. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pielęgnacji nad wykonanymi terenami
zieleni i wykonanymi nasadzeniami. Wykonawca jest odpowiedzialny za stan sadzonek (w
okresie 12 miesięcy od wykonania nasadzeń potwierdzonych protokolarnie). Po upływie
12  miesięcy,  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  wykonania  nasadzeń,  wszystkie
sadzonki które uschły lub nie przyjęły się (także na skutek niesprzyjających warunków
atmosferycznych)  zostaną  ponownie  odsadzone  przez  Wykonawcę,  po  pisemnym
powiadomieniu przez Zamawiającego o konieczności  wykonania odsadzeń. Wykonawca
musi  uwzględnić  konieczność  pielęgnacji  zieleni  i  nasadzeń  wykonanych  w  ramach
inwestycji  w  okresie  12  miesięcy  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  wykonania
nasadzeń.

Opisane wyżej czynności Wykonawca dokona w ramach działań własnych.

strona nr 24 z 27



IV.Terminy.

1. Wykonawca zobowiązany jest zakończyć przedmiot zamówienia wraz z przekazaniem
kompletnej  dokumentacji  powykonawczej  i  uzyskanym w imieniu  Zamawiającego
prawomocnym  pozwoleniem  na  użytkowanie  w  terminie  36  miesięcy  od  dnia
podpisania umowy - termin odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest do
uwzględnienia  w  opracowywanej  dokumentacji  projektowej  całości  inwestycji
(stadion z czterema trybunami) i takiej realizacji robót rozbiórkowych i budowlano –
montażowych zgodnie  z  zapisami  PFU,  SIWZ,  umowy,  w szczególności  w sposób
umożliwiający zorganizowanie i przeprowadzenie rozgrywek sportowych z udziałem
publiczności – meczy – w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz zapewnienie
funkcjonowania  pozostałych  obiektów,  nie  podlegających  rozbiórce,  na  terenie
stadionu,

2. W przypadku opracowania dokumentacji  w oparciu o technologię BIM Wykonawca
przygotuje i przedstawi w ciągu 3 tygodni od podpisania umowy Plan Realizacji BIM,

3. Termin przekazania Zamawiającemu projektu koncepcji uzgodnionej w PZPN w ciągu
45 dni roboczych od dnia podpisania umowy,

4. Odbiór przez Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego wszystkich branż,
w  tym  projektu  rozbiórki,  przed  złożeniem  wniosku  o  stosowną  decyzję  organu
architektoniczno-budowlanego na prowadzenie robót budowlanych w ciągu 7 miesięcy
od dnia podpisania umowy,

5. Uzyskanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  ostatecznej  decyzji  o  pozwoleniu  na
budowę  i  rozbiórki  wraz  z  projektem budowlanym w ciągu  10  miesięcy  od  dnia
podpisania umowy,

6. Termin  przekazania  Zamawiającemu  pełnego,  kompletnego,  wielobranżowego
projektu  wykonawczego,  przedmiarów  robót,  kosztorysu  inwestorskiego  oraz
Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  dla  wszystkich  branż,  do
uzgodnionego przez zamawiającego projektu budowlanego, w terminach okreslonych
w harmonogramie rzeczowo – finansowym Wykonawcy,

7. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym
opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

V.Wytyczne ogólne w celu sporządzenia oferty.

1. W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne 
w okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, 
które są niezbędne do należytego wykonania zadania.

2. Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć wszystkie prace projektowe i wszystkie 
roboty budowlano - montażowe zawarte w niniejszym zamówieniu, jak również opłaty
wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców (opłaty za wodę, energię, wywóz gruzu 
i utylizację ewentualnych materiałów z rozbiórek, ewentualne koszty pompowania 
wody z wykopów, wszelkie koszty opłat u gestorów sieci, opłaty administracyjne, 
itp.), koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do wykonania 
robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy.

3. Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie, jakie wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w 
cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie 
informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej siwz.
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4. Gospodarka materiałami z rozbiórek, w tym odzysk powinna być przeprowadzona 
zgodnie z zapisami w PFU i w umowie – Wykonawca uwzględni w składanej ofercie.

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego  na 
podstawie złożonej  w postępowaniu przetargowym oferty.

6. W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, 
należy kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia
ofert.

7. Podstawą skalkulowania ceny przez Wykonawców na prace projektowe i roboty 
budowlane ma być tabela elementów scalonych opracowana własnym staraniem i na 
własny koszt oraz na własne ryzyko przez Wykonawcę, sporządzona w oparciu o PFU, 
opis przedmiotu zamówienia oraz w oparciu o proponowaną przez Zamawiającego 
wizję lokalną w terenie i specyfikację istotnych warunków zamówienia.

8. Oferowana przez Wykonawcę kwota na zrealizowanie robót budowlanych będących 
przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego obejmuje prowadzenie robót 
odwodnieniowych związanych z pompowaniem wody gruntowej z wykopu, których 
wykonanie mogłoby okazać się konieczne w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9. 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. Termin wizji lokalnej powinien być ustalony z 
zamawiającym telefonicznie lub pisemnie, z co najmniej jednodniowym 
wyprzedzeniem. Zaleca się także, 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.

10.Zamawiający  zaznacza, iż w składanej ofercie koszty dotyczące wykonania 
kompletnej dokumentacji projektowej nie mogą przekraczać 4,4% kosztów robót 
budowlano–montażowych.

VI.Uwagi.

1. Zamawiający  zastrzega,  że  wszędzie  tam  gdzie  w  treści  PFU  zostały  w  opisie
przedmiotu  zamówienia  wskazane  znaki  towarowe,  patenty  lub  pochodzenie,
Zamawiający  dopuszcza  metody,  materiały,  urządzenia,  systemy,  technologie  itp.
równoważne do przedstawionych w opisie  przedmiotu  zamówienia.  Dopuszcza się,
więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o
właściwościach  nie  gorszych  niż  wskazane  przez  Zamawiającego.  Parametry
wskazanego  standardu  określają  minimalne  warunki  techniczne,  eksploatacyjne,
użytkowe,  jakościowe  i  funkcjonalne,  jakie  ma  spełniać  przedmiot  zamówienia.
Wskazane  znaki  towarowe,  patenty,  marki  lub  nazwy  producenta  wskazujące  na
pochodzenie  określają  jedynie  klasę  produktu,  metody,  materiałów,  urządzeń,
systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia,
systemy,  technologie  itp.  innych  marek  i  producentów,  jednak  o  parametrach
technicznych,  jakościowych  i  właściwościach  użytkowych  oraz  funkcjonalnych
odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp.
opisanym  w  SIWZ.  Dodatkowo  Zamawiający  podkreśla,  iż  równoważne  metody,
materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w
stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii  itp. opisanych w
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PFU,  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia.

2. Na  podstawie  art.  29  ust.  3a  w  związku  z  art.  36  ust.  2  pkt  8a  ustawy  Pzp
Zamawiający  wymaga  przy  realizacji  umowy  przez  cały  okres  realizacji  umowy
zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę,  aby  faktyczne  wykonanie
czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. prace ogólnobudowlane i rozbiórkowe
(z  wyłączeniem  czynności  polegających  na  samodzielnej  funkcji  technicznych  w
budownictwie  polegających  na  projektowaniu  i  kierowaniu  budową  lub  innymi
robotami  budowlanymi  oraz  czynności  geologiczne  obsługi  inwestycji,  pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, w rozumieniu przepisów ustawy z 7
lipca 1994r.  Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.)) odbywały‐
się  przy  pomocy  osób  zatrudnionych  przez  Wykonawcę  lub  podwykonawcę  na
podstawie  umowy o pracę,  w sposób określony w art.  22 §  1  ustawy z  dnia  26
czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn.
zm).

Załączniki.

1. Terminarz ligowy 2018/2019.
2. Tablica budowy.
3. Wykaz czynności zatrudnienie na umowę o pracę.
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