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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA     
 

1.0 Przedmiot zamówienia: 
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego 

pn.: Budowa parku rodzinnego przy ulicy Spokojnej w Gdyni ETAP II oraz zgłoszenie 

zamiaru wykonania robót budowlanych w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym UM Gdyni – 
skuteczne, tj. umożliwiające ich wykonanie. 

 

2.0 Lokalizacja obiektu: 
Działka nr: 3803, obręb 0019 Mały Kack – użytek Bi, teren przy ul. Spokojnej w Gdyni. 

 

3.0 Dokumentacja projektowo - kosztorysowa obejmuje: 
3.1 wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym dla zaprojektowania 

zagospodarowania przedstawionego w załączniku nr 4 – „Projekt koncepcyjny parku 

rodzinnego przy ul. Spokojnej” opr. przez PP Studio Sp. z o.o. z sierpnia 2019 r. -  w obszarze 

oznaczonym 1-2-3-4-5-6-7-A-9-10-11-12-1, stanowiącym obszar projektu Budżetu 

Obywatelskiego 2019 . 
3.2 inwentaryzację zieleni z gospodarką drzewostanem. 

3.3 projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego na mapie do celów 

projektowych - 6 egz. w zakresie zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne  

(nawierzchnie, elementy małej architektury) - 6 egz.; 
3.4 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egz. zawierające: 

1) ogólną specyfikację techniczną, 
2) szczegółowe specyfikacje techniczne,  

 Specyfikacje powinny jednoznacznie określać przedmiot zamówienia objęty dokumentacją 
projektową pod kątem wymagań jakościowych, materiałowych, sprzętu i maszyn niezbędnych 

do wykonania robót, warunków i kolejności technologicznej wykonywania robót, obmiarów 

robót, odbioru robót i płatności za roboty. 

    3.4. kosztorys inwestorski – 2 egz.  

  Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U.2004.130, poz. 

1389). Kosztorys inwestorski, oprócz podstawowej wyceny, winien zawierać tabelę 
elementów scalonych, zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu oraz kosztorys 

szczegółowy z kalkulacją cen jednostkowych. 

    3.5. przedmiar robót – 2 egz.  
− Przedmiar robót dla wykonawców winien stanowić opis robót w kolejności technologicznej 

ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem oraz wskazaniem właściwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wyliczeniem  

i zestawieniem ilości przedmiarowych robót podstawowych. 

− Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie 

rysunków w dokumentacji projektowej, w sposób zgodny z zasadami podanymi  

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

− Przedmiar robót musi obejmować zestawienie wszystkich robót i czynności wynikających 

z rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej  oraz specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

− Przedmiar robót będzie stanowił podstawę sporządzenia wyceny robót do złożenia oferty 

przy wyborze wykonawcy. 

3.5. komplet dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wersji elektronicznej - płyta CD - 

2 egz. – wersja edytowalna (Excel). 
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Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być sporządzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym: 
1). Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1186), 

2) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j.)  

z dnia 02.09.2004 r.  

3)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004 Nr 130, poz. 1389),  

4) Rozporządzenie 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.2013.1129 j.t.), 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126), 

5) Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.                 

z 2018r. poz. 1945 t.j.), 

6) Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 

2204 t.j. z późn. zm.), 

7) Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 t.j.                   

z późn. zm.). 
8) wytycznych „Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni”, zatwierdzonych Zarządzeniem Nr 

10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 r.   

 

4.0  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 
Teren przewidziany na realizację inwestycji stanowi własność Gminy Miasta Gdyni. Obszar 

przeznaczony na realizację inwestycji usytuowany jest w pobliżu lasu. Ukształtowanie terenu jest 

zróżnicowane. Teren przeznaczony pod inwestycję jest gęsto porośnięty drzewami, krzewami 

i samosiewami. Znajdują się na nim również pozostałości po ogródkach działkowych, m. in. 

drzewka owocowe, obiekty typu altana (substandardowa zabudowa) oraz elementy betonowe po 

rozbiórkach różnych obiektów.  

Na obszarze przeznaczonym do realizacji zadania nie przebiegają żadne sieci uzbrojenia terenu. 

    

5.0  Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe: 
Projekt zagospodarowania terenu powinien zakładać stworzenie infrastruktury rekreacyjno-

wypoczynkowej, służącej zarówno mieszkańcom w różnym wieku, jak i zwierzętom. 

Projektowany park będzie miał charakter ogólnodostępny. 

Podstawowe założenia należy przyjąć w oparciu o koncepcję (Załącznik nr 4), która przewiduje: 

1) utwardzenie istniejącego ciągu pieszego na długości dojścia od ul. Spokojnej do nowego 

zagospodarowania terenu oraz wyrównanie istniejącego ciągu pieszego, łączącego utwardzony 

ciąg z istniejącym na terenie sąsiednim, objętym odrębnym opracowaniem (A-B-C-D) 

2) strefę rekreacyjną, w której planowane są: 
− ziemny amfiteatr ze sceną, 
− strefa odpoczynku (w byłym sadzie), wyposażoną w słupy z uchwytami do rozwieszenia 

prywatnych hamaków, 

3) strefa seniora, na placu o utwardzonej nawierzchni, wyposażona w urządzenia rekreacyjne: 

− mechaniczna bieżnia z jeźdźcem, 

− stół do gry w szachy z 4 siedziskami, 

− 2 leżaki drewniane podwyższone, 

− ławki o podwyższonym siedzisku z oparciem i podłokietnikami.  

4) strefę dla psa 

− wydzielona systemowym ogrodzeniem z siatki o wysokości 1,5 m – całość na cokole, 

− urządzenia agility, 

− strefa odpoczynku dla opiekunów. 
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6.0 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
1) Zamawiający wskazuje na konieczność przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie. 

2) Urządzenia i wyposażenie uwzględnione w dokumentacji projektowej powinny zostać 
określone wyłącznie za pomocą czytelnych rysunków, zdjęć poglądowych i opisów, bez 

podawania ich symboli katalogowych i nazw producenta. 

3) Zamawiający zakłada pozostawienie naturalnego (leśnego) charakteru miejsca. Ingerencja  

w istniejącą roślinność powinna polegać głównie na oczyszczeniu terenu z samosiewów  

i zakrzewień oraz ograniczyć się do niezbędnego minimum.  

4) Podczas projektowania należy wykorzystać naturalne uwarunkowania, m.in. istniejące polany. 

5) W dokumentacji projektowej należy zapewnić odwodnienie zagospodarowanych terenów 

powierzchniowo – grawitacyjnie. 

6) W dokumentacji projektowej należy uwzględnić rezerwę terenową w postaci pasa o szerokości 

~ 10 metrów (od strony ulicy Spokojnej) z przeznaczeniem na ciąg komunikacyjny. 

7) Projektując nawierzchnie w parku należy mieć na uwadze leśny charakter miejsca i stosować 
materiały naturalne – na ciągach komunikacyjnych należy zaprojektować nawierzchnię 
mineralną. 

8) Teren parku należy zaopatrzyć w odpowiednią ilość ławek, koszy na odpady i stojaków 

rowerowych, których dobór należy uzgodnić z Zamawiającym. Na terenie obiektu należy 

również przewidzieć montaż tablicy z regulaminem korzystania z poszczególnych stref 

użytkowych. 

9) Należy zapewnić dostęp do urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami.  

10) Należy zapewnić wyposażenie terenu rekreacyjnego w ławki z podłokietnikami, kosze na 

odpady, stojaki na rowery, regulamin, ogrodzenie itp. 

11)  Materiały użyte do budowy winny być dopuszczone do obrotu i posiadać odpowiednie 

oznakowanie zgodnie z Prawem Budowlanym,  

12) Wymagana gwarancja na urządzenia oraz nawierzchnię min. 3 lata. 

13) wskazać drzewa, jeżeli będą wymagały usunięcia. 

 

7.0 Materiały. 
Projektant powinien zastosować w dokumentacji projektowej urządzenia spełniające warunki 

określone przez Zamawiającego pod kątem funkcjonalności i zastosowanych materiałów. 

1) Zaleca się zastosowanie następujących materiałów: 

− drewno klejone wielowarstwowo o wysokiej wytrzymałości, 

− elementy metalowe ze stali ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo (urządzenia do 

ćwiczeń, urządzenia typu streetworkout, kosze na odpady, itp.),  

− rury metalowe, piaskowane, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo, 

− urządzenia do ćwiczeń i urządzenia zabawowe dla psów wykonane z materiałów 

naturalnych, 

− drewno naturalne, stal (ławki), 

2) Zastosować  kolorystykę materiałów naturalnych (np.  kamień, drewno, piasek), 

3) Zastosować  materiały, które posiadają atesty higieniczne, deklaracje zgodności. 

4) Wszystkie urządzenia do ćwiczeń i urządzenia zabawowe powinny posiadać certyfikaty, 

potwierdzające zgodność proponowanych urządzeń z aktualnymi normami. 

5) Gwarancja na zastosowane urządzenia małej architektury powinna wynosić min. 3 lata od dnia 

odbioru robót budowlanych wykonanych w oparciu o dokumentację projektowo-

kosztorysową. 
 

8.0 Pozostałe informacje  
1) Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o projekt Budżetu Obywatelskiego  

z 2019 r. pn. Rodzinny park wypoczynku i sportu przy ul. Spokojnej (przy wejściu do lasu)  

z terenem rekreacji, sportu oraz strefą seniora (2), który został umieszczony na liście 

zwycięskich projektów w ramach BO w Gdyni 2019 r. jako Projekt wskazany do realizacji 

jako Projekt +1. (link poniżej) – z uwzględnieniem zmian przedstawionych w koncepcji – 

Załącznik nr 4. 
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Link: 
https://gdynia.zetwibo.pl/projekty?TaskProposeSearch%5Bkeywords%5D=&TaskProposeSearch

%5BtaskTypeIds%5D%5B%5D=11&TaskProposeSearch%5Bstatuses%5D%5B%5D=11 

2) Dla potrzeb wyceny dokumentacji projektowej we wnioskowanym projekcie Budżetu 

Obywatelskiego zostały wskazane orientacyjne kwoty, które będą podlegać weryfikacji w 

trakcie realizacji zadania. Do projektu Budżetu Obywatelskiego wprowadzone zostały zmiany, 

które uwzględnia koncepcja (Załącznik nr 4). 

3) Środki finansowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz 

wykonanie robót budowlanych w ramach tego projektu wynoszą 392.940,00 zł. Jest to 

maksymalna kwota dla przygotowania i realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

które zostanie zrealizowane przez Zamawiającego.  

4) W ramach wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, będącej przedmiotem 

zamówienia, wszystkie dodatkowe zaprojektowane elementy zagospodarowania ponad ww. 

kwotę wymagają wydzielenia ich jako odrębnej propozycji projektowej i kosztowej – jako 

elementy uzupełniające docelowe urządzenie parku rodzinnego - do realizacji w przyszłości.   

5) Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania ww. nieruchomością na cele  

budowlane. 

6) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej winno uwzgledniać wszelkie 

zagadnienia związane z przygotowaniem przedsięwzięcia do ogłoszenia zamówienia 

publicznego na wykonanie robót, ich realizację i odbiór do użytkowania. Urządzenia i 

elementy zagospodarowania powinny zostać określone  

w dokumentacji projektowej wyłącznie za pomocą czytelnych rysunków, zdjęć poglądowych 

i opisów ich parametrów, bez podawania ich symboli katalogowych i nazw producenta. 

7) Projekt budowlany zagospodarowania terenu powinien również zawierać przekroje podłużne 

przez projektowany teren parku rodzinnego, szczególnie w miejscach występowania różnic 

wysokościowych oraz połączenia różnych rodzajów nawierzchni, zwymiarowane 

nawierzchnie i urządzenia oraz strefy bezpieczeństwa urządzeń. 
8) projekt budowlany należy uzgodnić z Zamawiającym, Ekspertem ds. dostępności miasta 

Gdyni, Biurem Ogrodnika Miasta oraz Wnioskodawcą projektu Budżetu Obywatelskiego 

2019. 

9) Dokumentacja projektowa w części obejmujacej projekt budowlany z rysunkami 

wykonawczymi stanowić będzie załącznik do wniosku zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych do Wydziału Architektoniczno – Budowlanego UM Gdyni. 

 

 


