
Załącznik nr 1 

I.         Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienie obejmuje „Opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej 

zagospodarowania terenu działek w kwartale zabudowy ulic Szkolnej, Energetycznej, 

łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku 

ul. Szkolnej w Siechnicach 

Inwestorem dla przedmiotowej inwestycji jest Gmina Siechnice ul. Jana Pawła II 12, 

55-011 Siechnice. 

1. Opis stanu istniejącego: 

 

1) Lokalizacja 

a) Plan orientacyjny przedmiotowej inwestycji (źródło: wrosip.pl) 

UWAGA. Poniższa plansza ma jedynie charakter poglądowy. 
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b) Plan orientacyjny przedmiotowej inwestycji w szerszym kontekście (źródło: wrosip.pl) 

UWAGA. Poniższa plansza ma jedynie charakter poglądowy 

     

2) Działki wchodzące w skład opracowania, należące do majątki Gminy Siechnice: 

 

Dz. nr 281/26   –   962 m² 

Dz. nr 281/27   –   265 m² 

Dz. nr 281/49   –   121 m² 

Dz. nr 281/50   –   384 m² 

Dz. nr 281/51   –   425 m² 

Dz. nr 281/90  –       8 m² 

Dz. nr 281/91   – 1806 m² 

Dz. nr 281/93  – 1337 m² 

Dz. nr 281/94  – 3195 m² 

Dz. nr 281/95  – 1570 m² 
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Dz. nr 281/97  – 1885 m² 

Dz. nr 281/114   –   186 m² 

Dz. nr 281/115   – 4943 m² 

Dz. nr 281/122  –     33 m² 

Dz. nr 281/123  –   326 m² 

Dz. nr 281/124  –   124 m² 

Dz. nr 281/127  –   265 m² 

Dz. nr 281/128  –   265 m² 

Dz. nr 281/129  – 2501 m² 

Dz. nr 281/130  –   164 m² 

Dz. nr 768/5   –   213 m² 

Dz. nr 768/6   –   590 m² 

Dz. nr 768/7   –       6 m² 

Dz. nr 768/8   –     45 m² 

Dz. nr 801/2  –   408 m² 

Dz. nr 801/3  – 1563 m² 

Dz. nr 801/4  –   595 m² 

Dz. nr 801/5  –   334 m² 

Dz. nr 801/6   –   496 m² 

Łącznie:    25 015 m² 

 

3) Sąsiedztwo 

Działki otoczone są zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz wielorodzinną. 

Przy ul. Szkolnej znajdują się budynki wielorodzinne w zabudowie klatkowej, 

2-kondygnacyne (dz. nr 281/32, 281/30, 281/36). Obok budynku przy ul. Szkolnej 5 

zlokalizowano parking z nawierzchnią tłuczniową na ok. 20 miejsc postojowych 

z oznaczeniem zgodnym z numeracją mieszkań (dz. nr 281/114). Od strony 

ul. Energetycznej działki sąsiadują z zabudową jednorodzinną (dz. nr 281/20 i 281/19). 

Na działkach nr 281/93 oraz 281/97 planowana jest budowa drogi łączącej 

ul. Wiosenną z ul. Szkolną. Obecnie droga kończy się wjazdem na parking od strony 

ul. Wiosennej przy dwóch budynkach wielorodzinnych 5-kondygnacyjnych oraz jednym 

2-kondygnacyjnym. Od strony północno-zachodniej teren graniczy z ogródkami 

działkowymi. 

W pobliżu planowanej inwestycji, przed rondem znajduje się plac zabaw „Nivea”. 

4) Istniejący stan zagospodarowania działek 

Na analizowanym terenie znajdują się liczne skupiska dziko rosnących drzew 

i krzewów.  

Przez obszar planowanej inwestycji przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne 

wysokiego napięcia oraz niskiego napięcia wraz ze strefami ochronnymi. 

Widoczne są próby samodzielnego zagospodarowania działek przez mieszkańców, 

co może sugerować potrzeby lokalnej społeczności. 

Przykładami są: 

 Boisko do gry w koszykówkę i w piłkę nożną, 
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 Miejsca spotkań i odpoczynku – ławeczki, stoliki, zadaszenia

 
 

 Miejsca gromadzenia odpadów – brak wiat/utwardzeń/czytelnie 

wydzielonych miejsc 

     
 

 Parking żwirowy dla mieszkańców budynku przy u. Szkolnej 5  

              
 

II. Zakres zamówienia: 

 

1. W ramach realizacji zadania do Zamawiającego należy przedstawić 3 warianty koncepcji 

programowo – przestrzennej zagospodarowania terenu działek w kwartale zabudowy 

ulic Szkolnej, Energetycznej, łącznika ul. Energetycznej z Wiosenną oraz 

przedłużenia ul. Wiosennej w kierunku ul. Szkolnej w Siechnicach, przy czym wariant 

3 będzie wariantem wynikowym, po uwzględnieniu uwag Zamawiającego do koncepcji nr 1 

i nr 2, uwag mieszkańców złożonych drogą elektroniczną oraz przekazanych po 

przeprowadzeniu konsultacji społecznych połączonych ze spacerem badawczym. 

2. W koncepcji programowo – przestrzennej należy uwzględnić w szczególności: 

1) Proponowany podział działek pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną wraz 

z niezbędną infrastrukturą, 

2) Obsługa komunikacyjna zgodnie z przeznaczeniem działek w MPZP, na którą składają 

się: 

a) Drogi dojazdowe, 

b) Chodniki i ścieżki dla pieszych, 

c) Parkingi, 

d) Oświetlenie drogowe. 

3) Skablowanie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, 

4) Miejsca wydzielone na składowanie odpadów – wiaty/utwardzenia, 

5) Elementy małej architektury: 
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a) altany służące do wypoczynku dla mieszkańców budynków wielorodzinnych 

(+ miejsce na grill), 

b) boisko dla dzieci, 

c) stojaki rowerowe, 

d) ławki, 

e) oświetlenie parkowe   

f) nasadzenia, które będą wymagały jak najmniejszej obsługi – bez konieczności 

kosztownego utrzymania i konserwacji, podlewane głównie wodą opadową. 

6) Dodatkowo można rozważyć ogród społeczny – forma ogólnodostępnej miejskiej 

zieleni, uprawiana przez członków lokalnej społeczności. Jest 

to wydzielona przestrzeń uprawna z grządkami (stałymi/podwyższonymi), krzewami i 

drzewkami owocowymi, szklarniami. Posiada strefy edukacyjne, rekreacyjne, 

wypoczynkowe i hodowlane. Jej elementy stanowią również budki lęgowe, karmniki dla 

ptaków, hotele dla owadów czy też łąka kwietna. Taki ogród może posiadać miejsca 

odpoczynku i nawiązywania relacji tj. stoły, krzesła, hamaki, ławki, miejsce na 

prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu, kino plenerowe itp. 

UWAGA: Powierzchnia ogrodu społecznego powinna zostać dopasowana do liczby 

zainteresowanych, ponieważ w sąsiedztwie znajdują się ogródki działkowe. 

 

3. Koncepcja programowo – przestrzenna powinna uwzględniać obiekty istniejące, niezbędne 

drogi dojazdowe, ciągi pieszo – rowerowe (lokalizację omawianej inwestycji przedstawiono 

na planie orientacyjnym w pkt. 1 Lokalizacja). 

Etapy pracy nad koncepcją: 

1) Wariant nr 1 oraz wariant nr 2 koncepcji programowo – przestrzennej należy 

przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie 45 dni licząc od daty 

podpisania umowy. 

2) Internetowe konsultacje z mieszkańcami dot. przedstawionych wariantów koncepcji - 

14 dni. 

3) Konsultacje stacjonarne połączone ze spacerem badawczym – wizją w terenie, które 

odbędą się w drugim tygodniu trwających konsultacji internetowych. 

4) Zamawiający w terminie do 7 dni od spotkania z mieszkańcami i zakończenia 

konsultacji internetowych przekaże wszystkie zebrane uwagi Wykonawcy. 

5) Wariant nr 3 - wynikowy uwzględniający uwagi Zamawiającego do wariantu nr 1 oraz 

nr 2 należy przedstawić Zamawiającemu w terminie 50 dni licząc od dnia przekazania 

uwag przez Zamawiającego. 

UWAGA: Wymagane jest, aby w konsultacjach stacjonarnych połączonych ze spacerem 

badawczym uczestniczył również Wykonawca - Projektant. 

 

4. Wymagania formalne dla opracowywanych wariantów koncepcji programowo - 

przestrzennej 

1) Należy opracować mapę zasadniczą wraz z wersją elektroniczną (*.dxf lub *.*dwg) - 

Mapa powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 

dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników 

tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. 

U. 2022 poz. 1670 z późn. zm.). Zakres mapy powinien obejmować lokalizację 

przedmiotu opracowania wraz z terenem przyległym, niezbędnym do poprawnego 

rozwiązania projektowanych elementów infrastruktury. Mapa powinna obejmować 

inwentaryzację podziemna i naziemną oraz inwentaryzację drzew, opracowane 

geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz 

osie ulic, dróg itp., jeżeli zostały ustalone 
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w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, usytuowanie innych obiektów 

i szczegółów wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wykonywanej mapy.  

2) W zakresie rozwiązań projektowych dla wariantu nr 3 wynikowego należy przedstawić: 

a) Opis techniczny, 

b) Mapę orientacyjną z określeniem lokalizacji inwestycji, 

c) Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 lub 1:1000 – skala powinna być 

dopasowana do zakresu projektu, 

d) Przekroje normalne w stopniu szczegółowości i w skali dopasowanej do 

zakresu projektu, 

e) Plansza z zielenią do nasadzeń w skali 1:500 lub 1:1000 – skala powinna być 

dopasowana do zakresu projektu. 

3) Należy wykonać inwentaryzację dendrologiczną – zawierającą zgodny 

z rzeczywistością wykaz roślin drzewiastych na terenie inwestycji wraz ze 

wskazaniem ich przynależności taksonomicznej (do gatunku i/lub odmiany), 

podstawowych wymiarów, opisu stanu zdrowotnego i waloryzacji (w części opisowej) 

oraz lokalizacji (w części graficznej). 

Inwentaryzacja dendrologiczna musi zawierać: 

a) informacje wstępne, 

b) wykaz zinwentaryzowanych roślin w formie zestawienia tabelarycznego, 

c) podsumowanie inwentaryzacji dendrologicznej, 

d) statystyczny wykaz zinwentaryzowanych roślin, 

e) drzewa cenne oraz tzw. świadki, 

f) komponowane układy drzew i/lub krzewów (aleje, szpalery, drzewa soliterowe), 

g) drzewa kwalifikowane do wycinki ze względu na zły stan sanitarny oraz 

zagrażające bezpieczeństwu ludzi lub mienia, 

h) drzewa w złej kondycji zdrowotnej, które mogą być usuwane w pierwszej 

kolejności w przypadku planowanego zainwestowania obszaru, 

i) inne wnioski lub wytyczne, 

j) dokumentacja fotograficzna. 

4) Wszystkie elementy układu komunikacyjnego winny być dostosowane do potrzeb 

osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie uniwersalnego projektowania, o 

którym mowa w Art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

5) Koncepcja projektowa musi być opracowana i podpisana przez zespół projektowy 

posiadający uprawnienia projektowe w branży: 

a) Architektonicznej bez ograniczeń, 

oraz  

projektanta branży zieleni posiadającego wykształcenie wyższe w specjalności 

ogrodnictwo lub architektura krajobrazu i posiadającego doświadczenie 

w specjalności kształtowania zieleni minimum 1 rok w projektowaniu zieleni lub 

zagospodarowaniu terenów zielonych. 

 

III. Wymagana forma dokumentacji 

Dokumentację należy opracować i przekazać do siedziby Zamawiającemu w stanie 

kompletnym w następujący sposób: 
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1. Dokumentacja w wersji papierowej: 

 

L.p. Rodzaj dokumentu 
Liczba egzemplarzy 

(wersji papierowej) 
Uwagi 

1) 

Dwa warianty koncepcji 

programowo - przestrzennej z 

szacunkowymi kosztami realizacji 

2 egz. 

Oprawiona trwale w 

formie miękkiej oprawy 

introligatorskiej lub 

poprzez termo-

bindowanie - w 

formacie A-4 oraz 

tożsama wersja 

cyfrowa 

2) 

Koncepcja programowo - 

przestrzenna zatwierdzona przez 

Zamawiającego  

4 egz. 

Oprawiona trwale w 

formie miękkiej oprawy 

introligatorskiej lub 

poprzez termo-

bindowanie - w 

formacie A-4 oraz 

tożsama wersja 

cyfrowa 

3) Inwentaryzacja dendrologiczna 4 egz. 

Oprawiona trwale w 

formie miękkiej oprawy 

introligatorskiej lub 

poprzez termo-

bindowanie - w 

formacie A-4 oraz 

tożsama wersja 

cyfrowa 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane 

w kolorze (nie mogą stanowić czarnobiałych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi 

na kolorowo projektowanymi elementami). 

2. Dokumentacja winna być przekazana również w wersji elektronicznej, tożsamej z wersją 

drukowaną.  

2.1. Wersja elektroniczna musi umożliwić odczytywanie plików w programach: 

a) Adobe Reader – całość dokumentacji (*.pdf). 

b) NORMA – część kosztorysowa (*.kst). 

c) MS WORD – kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje, Wytyczne 

Realizacji Inwestycji oraz STWiORB (*.doc). 

d) Rysunki (*dxf lub *.dwg). 

2.2. Opracowanie powinno być umieszczone w odrębnym katalogu (Nazwa katalogu 

powinna odzwierciedlać nazwę opracowania, np.: Projekt budowlany dla budowy 

skateparku oraz pumptracka w miejscowości Siechnice.) 

2.3. Wielkość jednego pliku nie może przekroczyć 9MB. Nazwy plików powinny się składać                  

z następujących elementów: 

2.4. Nazwy plików należy opisać według poniższego wzoru: 
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L.p. Nazwa opracowania Nazwa pliku 

1) Koncepcja Programowo - przestrzenna Wariant I KP1_nazwaobiektu 

2) Koncepcja Programowo - przestrzenna Wariant II KP2_nazwaobiektu 

3) Koncepcja Programowo - przestrzenna Zatwierdzona KPZ_nazwaobiektu 

4) Mapa zasadnicza MZ_nazwaobiektu 

5) Inwentaryzacja dendrologiczna ID_nazwaobiektu 

Gdzie: 

 Nazwa obiektu – droga, dla której realizowana jest inwestycja 

 Branża – branża, dla której opracowywany jest dany projekt 

 * - należy przyjąć pierwsze litery z tytułu danego opracowania 

 Jeżeli wielkość dokumentu przekracza 9MB należy do nazwy pliku dodać dla kolejnych 

części w przypadku 2 plików dla jednego opracowania odpowiednio: _cz_I, _cz_II, cz. III. 

 Część kosztorysowa powinna być dodatkowo opracowana i zapisana w programie NORMA 

(*.kst) osobno dla kosztorysów i osobno dla przedmiarów. 

 W nazwach katalogów oraz plików nie wolno stosować polskich znaków diakrytycznych 

3. Wszystkie wymienione wyżej opracowania oraz wszystkie niezbędne do ich wykonania 

analizy, badania, pomiary, inwentaryzacje, ekspertyzy i inne niewymienione opracowania 

wymagane przepisami i wytycznymi, Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny 

koszt. 

4. Wykonawca pozyska z zasobów odpowiednich instytucji we własnym zakresie i na własny 

koszt materiały archiwalne niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 

5. Podkład geodezyjny niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej 

przedmiot niniejszej umowy Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt 

oraz przekaże Zamawiającemu z kompletną dokumentacja projektową. 

6. W zakres dokumentacji projektowej, objętej niniejszą umową, wchodzą wszelkie 

opracowania, których wykonanie jest konieczne w przypadku kolizji nowoprojektowanych 

oraz przeprojektowywanych elementów robót z istniejącą infrastrukturą techniczną. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek wynikłych 

w tracie uzyskiwania uzgodnień, pozwoleń i decyzji. 

8. Dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz opracowań oraz oświadczenie 

projektantów, że: 

a) została opracowana zgodnie z niniejszą umową i obowiązującymi normami oraz 

przepisami techniczno – budowlanymi, 

b) jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji, 

c) posiada niezbędne uzgodnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Parametry materiałów i urządzeń w dokumentacji projektowej należy opisywać zgodnie              

z art. 99 oraz 101 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

IV. Wymogi prawne dla formy i treści dotyczące dokumentacji 

1. Dokumentacja projektowa musi spełniać wymogi przepisów prawa obowiązującego na 
dzień składania wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji budowlanej                           
w szczególności: 
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.); 

b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. 
poz. 1225 z późn. zm.); 

c) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.); 
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d) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463); 

e) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. 2021 poz. 2454). 

f) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 
916 z późn. zm.); 

g) Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 z 
późn. zm.); 

h) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 
1710 ze zm.); 

i) Innych obowiązujących przepisów. 
 

V. Dodatkowe informacje, wymogi. 

1. Wymogi Zamawiającego w zakresie opracowania dokumentacji:   

1.1. Wymagane jest by w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy odbyło się pierwsze 

spotkanie robocze Projektanta z Zamawiającym. Do tego czasu Projektant ma 

obowiązek dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zapoznania się z materiałami 

udostępnionymi przez Zamawiającego. 

1.2. Na etapie opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiającym w celu 

akceptacji proponowanych przez jednostkę projektową rozwiązań technicznych 

i standardów. 

1.3. Niezwłoczne, po opracowaniu, przekazanie materiałów przygotowawczych oraz 

koncepcji, celem ich omówienia i akceptacji rozwiązań przez Zamawiającego. 

1.4. Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień wymaganych przepisami prawa m.in. 

(gdy wymagane), Tauron S.A., Orange Polska, Dolnośląska Spółka Gazownictwa, 

Zakład Gospodarki Komunalnej, Wody Polskie, Zespół Uzgadniania Dokumentacji 

Projektowej, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Starostwa Powiatowego we 

Wrocławiu dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

budowlanej wraz z jej uzyskaniem w tym uzgodnienia projektów usunięcia kolizji. 

1.5. Przedkładanie Zamawiającemu na bieżąco (do 3 dni licząc od daty uzyskania) 

kserokopii wszelkich wystąpień, uzgodnień i oryginałów uzyskanych decyzji, 

w szczególności tych, które są niezbędne do dalszych wystąpień przez Zamawiającego, 

drogą elektroniczną na adres koordynatora projektu z ramienia Zamawiającego. 

1.6. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być 

opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

VI. Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaże 

Upoważnienie do występowania w imieniu Gminy Siechnice przy uzgadnianiu 

dokumentacji projektowej lub uzyskiwaniu wymaganych zatwierdzeń i pozwoleń (5 

egz.) wystawione na wskazane przez Projektanta osoby. 

 

           

Opis Przedmiotu Zamówienia sporządziła: 


