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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej na 

zadanie inwestycyjne budowy parkingu przy ul. 3-go Maja na dz. Nr ew. 3144/4. Zadanie 

inwestycyjne obejmuje utwardzenie terenu i przygotowanie ok.14 szt. miejsc postojowych wraz ze 

zjazdami na ul. 3 -go Maja, projektem organizacji ruchu, ewentualną instalacją odprowadzenia wód 

opadowych z utwardzonego terenu  i zagospodarowaniem zielenią. 

 

Zamawiający – inwestor: 

Gmina Miasta Gostynina ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin; 

  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) zakup map do celów projektowych; 

2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego; 

3) rozpoznanie geotechniczne gruntu w celu ustalenia chłonności gruntu; 

4) opracowanie minimum dwóch koncepcji kolorystycznych utwardzenia terenu parkingu i 

zagospodarowania zielenią oraz  przedłożenie ich do akceptacji zamawiającego; 

5) opracowanie dokumentacji budowlanej na utwardzenie terenu wraz z instalacją odwodnienia 

i projektem zieleni; 

6) opracowanie projektu organizacji ruchu; 

7) opracowanie kosztorysu  ofertowego i kosztorysu inwestorskiego na wszystkie roboty 

8) złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 

 

Lokalizacja parkingu: 

Działka nr ew. 3144/4 położona  jest  na terenie śródmieścia miasta Gostynina w strefie ścisłej 

ochrony konserwatorskiej, układ urbanistyczny śródmieścia wpisany jest  do rejestru zabytków. 

Wszelkie  działania  inwestycyjne na tym terenie należy uzgadniać z Urzędem Ochrony Zabytków 

Delegatura w Płocku. 

Teren działki jest niezabudowany pozostający po rozbiórce  murowanego budynku mieszkalnego, 

częściowo utwardzony kamieniem naturalnym tzw. "kocie łby" i nachylony w kierunku ul. 3-go 

Maja. 

 

Odprowadzenie wód opadowych z parkingu: 

Wody opadowe należy zagospodarować w granicach działki poprzez zastosowanie odpowiednich 

spadków, płyt ażurowych, korytek odprowadzających i  ewentualnie studzienek chłonnych. 

 

Wskazania Zamawiającego do koncepcji: 

Drogi wewnętrzne parkingu wykonane z betonowej  kostki brukowej  lub kostki granitowej; 

miejsca postojowe wykonane z ażurowych płyt  z wypełnieniem  mineralnym i zabezpieczeniem 

geowłókniną; każde miejsce postojowe oddzielone od siebie obramieniem  z  betonowej kostki 

brukowej lub kostki bazaltowej. 

 

Termin wykonania zamówienia: 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 15  września 2018 r. 

 


