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Załącznik nr 9 do SIWZ 

ZP.2500.3.2017 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
I. Zamówienie obejmuje: 

1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla utworzenia węzła integracyjnego „Gdynia 
Chylonia – Etap II Północny” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja obejmuje zmianę układu 
drogowego na osiedlu Meksyk z uwzględnieniem budowy/przebudowy dróg, chodników, ścieżek 
rowerowych, parkingów i pętli autobusowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniem terenu 
zgodnie z zakresem dokumentacji projektowej (pkt II) oraz wytycznymi do projektowania (pkt III). W skład 
dokumentacji wchodzą:  
a. projekty budowlane i projekty wykonawcze w poszczególnych branżach 
b. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
c. przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie 

2) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wraz 
ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, oraz uzyskanie w/w 
decyzji w imieniu Zamawiającego (w przypadku jeżeli istnieje konieczność jej uzyskania), 

3) przeniesienie praw autorskich, w tym zależnych do opracowanej dokumentacji projektowej, 
4) udzielanie odpowiedzi na pytania do dokumentacji projektowej w trakcie postępowania mającego na celu 

wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, 
5) uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycję drogowej (ZRID) dla wskazanego zakresu oraz 

decyzji o pozwoleniu na budowę dla zakresu nie objętego zezwoleniem ZRID 
6) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 

 
II. Zakres dokumentacji projektowej 

Dokumentacja projektowa opracowana w ramach zamówienia obejmować będzie:  
1) stworzenie nowego układu drogowego (zgodnie z załącznikiem nr 1) zapewniającego dojazd środkami 

komunikacji miejskiej, transportem indywidualnym i rowerami do tunelu PKP PLK S.A. m.in. poprzez: 
a. budowę drogi lokalnej 04KL  przechodzącej w pętlę autobusową 03KL,  
b. budowę parkingów w systemie „Park and Ride”(P&R) i „Bike and Ride” przy pętli 03KL i 012KP  

na ok. 140 miejsc postojowych wraz z zapewnieniem dojazdu z drogi 04KL do parkingu 012 KP 
c. budowę ciągu pieszego łączącego wejście do tunelu PKP PLK S.A. z parkingami 03KL i 012KP wraz  

z przebudową wejścia do tunelu PKP PLK S.A. zapewniającą niezbędne warunki do korzystania przez 
osoby niepełnosprawne, szczególnie poruszające się na wózkach inwalidzkich,  

d. budowę sygnalizacji świetlnej (również śluzy dla autobusów) w obrębie nowego skrzyżowania przez ul. 
Hutniczą, z uwzględnieniem priorytetu dla pieszych podróżujących komunikacją miejską, 

e. przebudowę ulicy Hutniczej uwzględniającą nową lokalizację przejścia dla pieszych i zatoki autobusowej 
oraz modyfikacji wynikających ze wstępnej koncepcji drogowej (zał. 9.1) w tym przebudowę i 
utwardzenie ulicy Orzechowej (011KD) na południe od ul. Hutniczej oraz budowę ścieżki dla 
rowerzystów, 

f. zapewnienie odpowiedniego odwodnienia nowego układu drogowego, 
g. przebudowę i budowę oświetlania ulicznego odpowiednio do zmian w układzie drogowym, 
h. urządzenie zieleni z uwzględnieniem zieleni istniejącej, nowych nasadzeń, wykonania oraz odtworzenia 

trawników m.in. droga lokalna 04 KL, pętla autobusowa 03 KL, parkingi oraz plac przed wejściem do 
tunelu PKP PLK S.A.,  

i. wykonanie elementów małej architektury, 
2) zapewnienie odwodnienia zalewanych posesji znajdujących się w rejonie ul. Nowodworskiego nr 63 np. 

poprzez budowę kanalizacji deszczowej w odcinku ul. Nowodworskiego 017KX przez ul. Palmową do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Przemysłowej. 
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3) zapewnienie dojazdu od ul. Nowodworskiego 015 KD do zamykanej części ulicy Orzechowej 019KX 
(znajdującej się po północnej stronie ul Hutniczej) poprzez utwardzenie ul. Orzechowej (019KX) i ul. 
Nowodworskiego (018KX) i połączenie jej z ul. Nowodworskiego (015KD).  

4) utwardzenie odcinka północnego ulicy Palmowej (026KD). 
 
III. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Pozyskanie wszystkich materiałów niezbędnych do sporządzenia projektów i realizacji zamierzenia,  
w tym mapy do celów projektowych. 

2) Opracowanie koncepcji organizacji ruchu, obejmującej docelowy zakres całego osiedla MEKSYK (zakres 
pokazano na załączniku graficznym nr 9.2) dowiązując się do układu drogowego koncepcji studialnej 
„Budowy drogi łączącej Port Morski w Gdyni z siecią dróg krajowych w ramach projektu pn. Norda – 
Północny Biegun Wzrostu” – opracowanie Biura Planowania Budownictwa Komunalnego.  

3) Opracowanie koncepcji układu drogowego i zagospodarowania terenu na obszarze objętym projektem, 
która będzie podstawą do sporządzenia projektu budowlanego i projektów wykonawczych. 

4) Opracowanie koncepcji połączenia ścieżki rowerowej planowanej do zrealizowania w ramach ulicy Hutniczej 
na odcinku od projektowanego węzła integracyjnego do ul Puckiej. 

5) Uzgadnianie rozwiązań projektowych z Zamawiającym na każdym etapie projektowania. 
6) Uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej  

z przedstawicielem PKP PLK S.A. w ramach projektu pn.: Modernizacja linii kolejowej nr 202 na odcinku 
Gdynia Chylonia – Słupsk. Dowiązanie się do planowanych w tym zakresie rozwiązań w ramach 
przedsięwzięcia przygotowywanego przez PKP PLK S.A. 

7) Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej podstawę do opisu przedmiotu 
zamówienia w celu przeprowadzenia przetargu (zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i aktami 
wykonawczymi) na roboty budowlane. 

8) Uzyskanie wszystkich dokumentów, uzgodnień, sprawdzeń etc. niezbędnych dla prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia. 

9) Sporządzenie wszystkich projektów, dokumentacji i innych opracowań niezbędnych dla prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

10) Przygotowanie kompletu dokumentów niezbędnych do załączenia do wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z uzyskaniem ww. decyzji. 

11) Przygotowanie kompletnej dokumentacji do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dla 
zakresu nie objętego decyzją ZRID. 

12) Pełnienie przez projektanta na żądanie zamawiającego nadzoru autorskiego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa i Umową, w okresie wykonywania robót budowlanych, na podstawie dokumentacji 
projektowej sporządzonej przez projektanta, włącznie z procedurami odbiorowymi i procedurami 
związanymi z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz przygotowanie wyjaśnień dla uczestników 
postępowania przetargowego na roboty budowlane odnośnie wykonanej dokumentacji. 

 
IV. Wytyczne zamawiającego do dokumentacji 

 
Projektowana przestrzeń publiczna będzie stanowić istotny element działań rewitalizacyjnych zmierzających do 
jakościowej zmiany sposobu postrzegania Osiedla, zarówno przez jego mieszkańców jak i pozostałych 
mieszkańców miasta oraz podróżnych. W związku z tym proponowane rozwiązania projektowe muszą: 

 cechować się wysokimi walorami architektonicznymi oraz funkcjonalnymi tworząc przestrzeń, która stanie się 
wizytówką osiedla oraz miejscem, z którym będą mogli się identyfikować jego mieszkacy, 

 minimalizować poczucie jakościowego i przestrzennego wykluczenia mieszkańców z życia miasta,  

 tworzyć przestrzeń sprzyjającą integracji mieszkańców z pozostałymi mieszkańcami dzielnicy  
i podróżnymi, 

 dawać mieszkańcom i podróżnym poczucie komfortu i bezpieczeństwa m.in. przez dostosowanie projektu do 
potrzeb osób w różnym wieku, i różnej sprawności fizycznej oraz właściwie zaprojektowane oświetlenie.   
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1) Wytyczne szczegółowe 
A. Branża drogowa 

 dla drogi lokalnej 04 KL przewiduje się wykonanie: dwustronnego chodnika, zapewnienie 
bezpiecznego przejazdu dla rowerzystów, zatok postojowych dla samochodów osobowych, 
wyposażenia technicznego drogi, oświetlenia i odwodnienia pasa drogowego,  

 dla pętli autobusowej przewiduje wykonanie: wiat przystankowych (przystanek końcowy i przystanek 
początkowy), dwustanowiskowego miejsca postojowego, chodnika -peronu dla pieszych, oraz 
fundamentu pod kontener sanitarny dla kierowców komunikacji miejskiej wraz z zaopatrzeniem 
w wodę na cele socjalno - bytowe, odprowadzeniem scieków sanitarnych, zasilaniem energią 
elektryczną 

 rozwiązania projektowe przebudowy ul. Hutniczej muszą dowiązywać się do istniejącego układu 
drogowego. 

 schemat układu komunikacyjnego ciągów pieszych, przejść dla pieszych, parkingów oraz placu przed 
wejściem do tunelu PKP PLK S.A., powinien być czytelny i nastawiony na komfort pieszych 
użytkowników. 

 w ciągach pieszych i pieszo-jezdnych należy uwzględnić przejście po równej, gładkiej nawierzchni dla 
osób starszych, z dysfunkcjami ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich, prowadzących 
wózki dziecinne i małe dzieci; w tym pasie wykluczone sa wszelkie płyty ażurowe, w tym Yomb. 

 układ wysokościowy utwardzanych ulic płytami ażurowymi oraz zagospodarowania terenów 
przyległych winien zapewnić sprawne odwodnienie nawierzchni oraz odprowadzenie wód z 
przyległych terenów gwarantujące wieloletnią eksploatację, wykluczające gromadzenie się wody bez 
odpływu. 

B. Zieleń i zagospodarowanie terenu 

 Prace projektowe należy poprzedzić inwentaryzacją istniejącej zieleni 

 Projekt zieleni należy na roboczo, w miarę potrzeb uzgadniać z Biurem Ogrodnika Miasta 

 Zaprojektowana zieleń powinna stanowić ważny element podnoszący atrakcyjność okolicy i ochronę 
dla mieszkańców przed uciążliwościami związanymi z ruchem drogowym. 

 Wzdłuż dróg należy zaprojektować zieleń ozdobną, w tym szpalery drzew i miejsca odpoczynku dla 
osób starszych.  

 Zagospodarowanie placu przy wejściu do tunelu PKP PLK S.A., pętli autobusowej i parkingów 
powinno stanowić mocny akcent kompozycyjny, dostrzegalny z dużej odległości. Należy zapewnić 
podróżnym możliwość poczekania na umówione spotkanie w bezpiecznym, przyjaznym miejscu, 
osłoniętym przed deszczem i nadmiernym słońcem, wśród starannie zaprojektowanej zieleni. Prace 
na tym terenie muszą być skoordynowane z planowanymi działaniami ze strony PKP PLK S.A. 

 W miarę możliwości należy uwzględnić ogrody deszczowe jako element projektu zieleni, oraz 
zagospodarownia wód opadowych na całym terenie 

C. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie 

 W ramach zamówienia należy zaprojektować kanalizację deszczową w zakresie stosownym do 
planowanych robót drogowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem ogrodów 
deszczowych. 

D. Oświetlenie  

 Przy projektowaniu oświetlenia należy stosować rozwiązania energooszczędne, np. w technologii 
LED. 

 Planowane rozwiązania mają zapewniać dobrą widoczność i poczucie bezpieczeństwa wszystkim 
użytkownikom.  

E. Kolizje i zabezpieczenia sieci. 

 Wszystkie sieci infrastruktury technicznej powinny być projektowane pod terenami utwardzonymi 
(drogi, chodniki, parkingi) tak, żeby zostawić możliwie dużo przestrzeni pod drzewa i krzewy. 

 W razie konieczności zaprojektowania zabezpieczenia, przebudowy lub likwidacji istniejących sieci 
Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska wymagane warunki techniczne, wszelkie 
opracowania, dokumenty, sprawdzenia i uzgodnienia  
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 Wymagania gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, zgłoszone do uwzględnienia w dokumentacji 
technicznej, a wykraczające poza zakresy wynikające z kolizji uzbrojenia z układem projektowanym, 
muszą być uzgodnione z zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania. 

F. Organizacja ruchu 

 Projekt docelowej organizacji ruchu musi uwzględniać właściwe rozwiązanie docelowej komunikacji 
wewnątrz osiedla oraz jego powiązania z istniejącym układem drogowym. 

 W celu zapewnienia prawidłowych i spójnych dla całego osiedla rozwiązań w tym zakresie, 
Wykonawca powinien przed przystąpieniem do projektowania sporządzić koncepcję organizacji 
ruchu obejmującą całe osiedle (zakres pokazano na załączniku graficznym nr 9.2 ).  

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy należy opracować kompleksowo, z uwzględnieniem 
etapowania, powinien zawierać oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenia zabezpieczenia 
ruchu. 

 W projekcie tymczasowej organizacji ruchu należy założyć konieczność utrzymania dojazdów i dojść 
do poszczególnych posesji, a w szczególności przejazdu pojazdów Straży Pożarnej, Pogotowia 
Ratunkowego, Policji i innych służb. 

 W projekcie należy przyjąć rozwiązania powodujące najmniejsze możliwe uciążliwości dla ruchu. 
 

2) Pozostałe wymagania w stosunku do dokumentacji: 
A. Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej obowiązującymi na dzień przekazania Zamawiającemu. 
B. Dokumentacja powinna posiadać wszystkie niezbędnie uzgodnienia, w tym w szczególności z: 

 Zespołem Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym Marynarki Wojennej, 

 Biurem Ogrodnika Miasta, 

 Biurem Plastyka Miasta, 

 Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, 

 PKP PLK S.A., w ścisłej współpracy z projektantem prowadzącym temat pn. Modernizacja linii 
kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk. 

 Biurem Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni w zakresie dowiązania się do koncepcji studialnej 
„Budowy drogi łączącej Port Morski w Gdyni z siecią dróg krajowych w ramach projektu pn. Norda – 
Północny Biegun Wzrostu”  

 instytucjami i osobami niewymienionymi wyżej, o ile jest to konieczne z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć dokumentacja 

C. Dokumentację projektową należy opracować w koordynacji z innymi przedsięwzięciami budowlanymi 
prowadzonymi na terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji. 

D. Dokumentacja powinna umożliwiać etapowanie prowadzenia prac w zakresie uzgodnionym z 
Zamawiającym. 

E. Projekt powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. 

F. Projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży. 

G. Dokumentacja powinna zostać sporządzona m.in. zgodnie z Rozporządzenime 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. 
 

V. Podstawa wykonania dokumentacji 
1) Umowa z Zamawiającym wraz z załącznikami  
2) Wizja lokalna w terenie. 
3) Wstępna koncepcja drogowa 
4) Przepisy prawa, w tym prawa lokalnego i normy 
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5) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwałą Nr XIX/622/00 Rady Miasta 

Gdyni z 24 maja 2000 r. – dla zakresu nie objętego Decyzją ZRID. (http://gdynia.pl/bip/uchwalone-
miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego,422/0701-osiedle-meksyk,376410) 

6) Warunki techniczne wydane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 
7) Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017-2026  - Część II, pkt 5. 

(http://gdynia.pl/storage/uzytkownicy/a.dylejko@lis.gdynia.pl/Uchwa%C5%82a%20nr%2030-721-
17%20Rady%20Miasta%20Gdyni%20w%20sprawie%20przyj%C4%99cia%20GPR.pdf) 

8) Wytyczne Biura Ogrodnika Miasta 
9) Wytyczne Biura Plastyka Miasta  
10) Wytyczne Komendanta PSP w Gdyni  
11) Wytyczne PKP PLK S.A. – Zamawiający wystąpił o wydanie warunków 
12) Informacja PEWIK Gdynia 
13) Informacja Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym 
14) Zarządzenie nr 7148/12/VI/M z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni  w sprawie wprowadzenia 

do stosowania standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdyni 

(https://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/rower/ZPMGnr14812VIM.pdf) 
15) Zarządzenie nr 3129/15/VII/M z dnia 1 września 2015 r. Prezydenta Miasta Gdyni zmieniające 

zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania standardów technicznych dla infrastruktury 

rowerowej w Gdyni (https://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/rower2/ZPMPnr312915VIIM.pdf) 

16) Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku, Gdyni i 

Sopocie (https://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/rower/standardy_rowerowe.pdf )  

17) Wytyczne do tymczasowej organizacji ruchu na czas robót w trasach rowerowych na terenie Gdyni 

(https://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/rower2/wytyczne.pdf) 
18) Zarządzenie nr 10740/13/VI/U z dnia 17 maja 2013r. Prezydenta Miasta Gdyni  „Standardy dostępności 

dla miasta Gdyni” (http://gdyniasport.pl/wp-content/uploads/2016/05/zarz%C4%85dzenie-
prezydenta-standarty-niedostepno%C5%9Bci.pdf) 

 
VI. Forma dokumentacji 
Dokumentację należy przekazać zamawiającemu w wersji: 

1) W wersji papierowej: 

 Projekty budowlane - 5 egz.  

 Projekty wykonawcze - 3 egz. w każdej branży 

 Projekt stałej organizacji ruchu  - 3 egz. 

 Projekt organizacji ruchu na czas budowy - 3 egz. 

 Przedmiary robót - 1 egz. 

 Kosztorysy inwestorskie -1 egz. 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz. 
 

2) W wersji elektronicznej na nośniku CD lub DVD oraz na urządzeniu przenośnym zawierającym pamięć typu flash 
wyposażonym w wyjście typu USB, w postaci: 

 plików tekstowych w formatach pdf, xls, doc,  

 plików graficznych z rozszerzeniem dwg - zapis w wersji AutoCAD 2000, pdf 

 skanów zatwierdzonej dokumentacji – w formacie pdf 
Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać 
zachowaną kolejność stron, oraz wszystkie załączniki, opinie, sprawdzenia, uzgodnienia, etc, które wchodzą w jej 
skład.  
Wykonawca powinien wraz z dokumentacją złożyć oświadczenie o kompletności dokumentacji, o sporządzeniu 
projektu budowlanego zgodnie z umową,  obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, normami  
a także, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 

http://gdynia.pl/storage/uzytkownicy/a.dylejko@lis.gdynia.pl/Uchwa%C5%82a%20nr%2030-721-17%20Rady%20Miasta%20Gdyni%20w%20sprawie%20przyj%C4%99cia%20GPR.pdf
http://gdynia.pl/storage/uzytkownicy/a.dylejko@lis.gdynia.pl/Uchwa%C5%82a%20nr%2030-721-17%20Rady%20Miasta%20Gdyni%20w%20sprawie%20przyj%C4%99cia%20GPR.pdf
https://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/rower/ZPMGnr14812VIM.pdf
https://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/rower2/ZPMPnr312915VIIM.pdf
https://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/rower/standardy_rowerowe.pdf
http://gdyniasport.pl/wp-content/uploads/2016/05/zarz%C4%85dzenie-prezydenta-standarty-niedostepno%C5%9Bci.pdf
http://gdyniasport.pl/wp-content/uploads/2016/05/zarz%C4%85dzenie-prezydenta-standarty-niedostepno%C5%9Bci.pdf


 
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 209 000 euro na Opracowanie dokumentacji i pełnienie nadzoru autorskiego dla 
inwestycji „Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia  – Etap II Północny” w ramach rewitalizacji osiedla Meksyk w 

Gdyni.  
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VII. Załączniki: 
1. Wstępna koncepcja drogowa (zał. Nr 9.1) – zakres inwestycji 
2. Zakres opracowania koncepcji organizacji ruchu dla całego osiedla (zał. Nr 9.2) 
3. Warunki techniczne wydane przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (zał. Nr 9.3) w zakresie dotyczącym planowanej 

inwestycji 
4. Wytyczne Biura Ogrodnika Miasta Gdyni (zał. Nr 9.4)  
5. Informacja PEWIK Gdynia (zał. Nr 9.5) 
6. Wytyczne Biura Plastyka Miasta Gdyni (zał. Nr 9.6) 
7. Uzgodnienie Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym (zał. Nr 9.7) 
8. Uzgodnienie z Komendą Miejską Państowej Straży Pożarnej w Gdyni (zał. Nr 9.8) 


