
ZAŁĄCZNIK NR 2 
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  dwóch  studiów  wykonalności  dla
następujących projektów:

1. „Budowa trasy północno – zachodniej  miasta Płocka” -  planowanego do
współfinansowania  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020,  Oś  Priorytetowa  VII  Rozwój  regionalnego  systemu  transportowego,
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, typ projektów: Budowa i przebudowa dróg
wojewódzkich  w ramach planów inwestycyjnych dla  subregionów objętych OSI
problemowymi, spełniających warunki zapisane w Umowie Partnerstwa.

2. „Rozbudowa i  przebudowa ciągu drogowego  ulicy  Przemysłowej,  ulicy
Kostrogaj  i  Wiadukt  w Płocku wraz z  niezbędną infrastrukturą w celu
udostępnienia  terenów  inwestycyjnych  na  osiedlu  Łukasiewicza  i
Trzepowo”  -  planowanego  do  współfinansowania  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa  Mazowieckiego  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  VII  Rozwój
regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, typ
projektów: Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów
inwestycyjnych  dla  subregionów  objętych  OSI  problemowymi,  spełniających
warunki zapisane w Umowie Partnerstwa.

Zakres projekt pn:  „Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka” będzie
obejmował:

a. Budowa  trasy  północno-zachodniej  miasta  Płocka  na  odcinku  od  węzła
"Boryszewo" w ulicy Otolińskiej do węzła "Bielska" – droga wojewódzka,

b. Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła „Bielska”
do węzła „Długa” – droga wojewódzka.

Zakres  projektu  pn: Rozbudowa  i  przebudowa  ciągu  drogowego  ulicy
Przemysłowej,  ulicy  Kostrogaj  i  Wiadukt  w  Płocku  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą  w  celu  udostępnienia  terenów  inwestycyjnych  na  osiedlu
Łukasiewicza i Trzepowo” będzie obejmował:

a. Rozbudowa  i  przebudowa  istniejącego  ciągu  drogowego  ul.  Przemysłowej,  ul.
Kostrogaj  i Wiadukt wraz z niezbędną infrastrukturą.

b. Budowa  nowego  odcinka  ulicy  Przemysłowej  od  trasy  północno-zachodniej  do
połączenia z drogą powiatową nr 5205W.

Studium wykonalności powinno być opracowane w zakresie, standardzie, formie i stopniu
dokładności zgodnie z wymaganiami obowiązującymi dla studiów wykonalności projektów
przewidzianych do aplikowania o współfinansowanie w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego  Województwa  Mazowieckiego  2014-2020,  z  uwzględnieniem  wszelkich,
aktualnych na dzień przed terminem końcowym umowy, wytycznych w tej sprawie. 

Przedmiot  zamówienia  powinien  zawierać  –  obok  tekstu  –  także  wykresy  i  tabele
wskazujące  źródła  danych  i  zasady  zgodnie  z  którymi  opracowywane  były  wnioski



zamieszczane w studium wykonalności. Wykresy i tabele powinny zostać wykonane w
programie  MS  WORD  i  MS  EXCEL.  Studium  wykonalności  zostanie  przedstawione
Zamawiającemu w formie elektronicznej wraz z tabelami dotyczącymi analizy finansowo-
ekonomicznej  i  zachowanymi  formułami  użytymi  do  wyliczeń  (na  nośniku  CD)  oraz
wydruku (w dwóch egzemplarzach).
Ponadto  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zamieszczenia  w  studium  wykonalność
wszystkich informacji i danych umożliwiających Zamawiającemu wypełnienie wniosku o
dofinansowanie. 

Przedmiot zamówienia należy opracować w oparciu o następujące dokumenty: 
1. Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r. w za-

kresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym
projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 

2. Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to
Cost-benefit Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion
Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r.

3. Wskazania do studium wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofi-
nansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020  konkursu  nr  RPMA.07.01.00-IP.01-14-020/16  (projekt  1),  konkurs  nr
RPMA.07.01.00-IP.01-14-019/16 (projekt 2)

4. Niebieska księga – infrastruktura drogowa – wersja aktualna na dzień złożenia do-
kumentu do odbioru. 

W ramach analizy ekonomicznej każdego z projektów Wykonawca jest zobowiązany to
przedstawienia korzyści społecznych w ujęciu jakościowym i ilościowym oraz obliczenia
wskaźników ENPV, ERR, B/C.

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację projektowo-kosztorysową
wraz z decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi realizację inwestycji. 

W rozdziale dotyczącym wniosków z przeprowadzonej analizy Wykonawca jest zobowią-
zany do zamieszczenia uzasadnienia w odniesieniu do każdego z kryteriów wyboru pro-
jektu – kryteria dostępu, kryteria merytoryczne ogólne, kryteria merytoryczne szczegóło-
we. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pozyskania  lub  opracowania  we  własnym  zakresie
wszelkich innych  informacji niezbędnych do opracowania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca  dokona  aktualizacji  opracowania  będącego  przedmiotem  zamówienia  w
przypadku  uzyskania  uwag  w  trakcie  oceny  formalnej,  merytorycznej  i  oceny
wykonalności projektu zgodnie z aktualnymi wytycznymi/wymogami IZ, IW oraz IP oraz
zobowiązany będzie do wprowadzenia uwag i zaleceń IZ, IW oraz IP sformułowanych na
etapie wymienionych ocen.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających wprowadzenia zmian do przedmiotu
umowy  związanych  z  zakresem merytorycznym każdego  z  projektów,  Wykonawca  w
okresie  trwania umowy, zobowiązuje  się  do wprowadzania  tych zmian do przedmiotu
zamówienia w terminach określonych w § 5.

Struktura przedmiotu zamówienia winna być zgodna:



1. Projekt pn: „Budowa Trasy północno – zachodniej miasta Płocka” - Wskazania
do studium wykonalności stanowiącymi załącznik do wniosku o dofinansowanie pro-
jektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 konkursu nr
RPMA.07.01.00-IP.01-14-020/16

2. Projekt pn: „Rozbudowa i przebudowa ciągu drogowego ulicy Przemysłowej,
ulicy Kostrogaj i Wiadukt w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą w celu
udostępnienia terenów inwestycyjnych na osiedlu Łukasiewicza i Trzepowo”
-  Wskazania  do  studium  wykonalności  stanowiącymi  załącznik  do  wniosku  o
dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020 konkursu nr RPMA.07.01.00-IP.01-14-019/16

Termin wykonania zamówienia: 
W terminie do 10 sierpnia 2016 roku Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną
wstępną wersję studiów wykonalności w celu zgłoszenia uwag.
W terminie do 18 sierpnia 2016 roku Wykonawca przekaże Zamawiającemu elektroniczną
II wersję studiów wykonalności w celu zgłoszenia uwag.
W terminie do 25 sierpnia 2016 roku Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną
wersję przedmiotu zamówienia w formie elektronicznej i w wersji papierowej.

Terminem  końcowym  realizacji  zamówienia  jest  uzyskanie  przez  Zamawiającego
ostatecznych wyników oceny merytorycznej Instytucji Wdrażającej każdego z projektów.

Rozliczenie finansowe zawartej umowy będzie prowadzone dwuetapowo:

a) 70% kwoty wynagrodzenia – płatne po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu
ostatecznej  wersji  przedmiotu  zamówienia  oraz  podpisaniu  protokołu  zdawczo-
odbiorczego,

b) 30% kwoty wynagrodzenia – płatne po wykonaniu przez Wykonawcę czynności
określonych w § 3 ust. 3 umowy i uzyskaniu przez Zamawiającego  ostatecznych
wyników oceny formalnej, merytorycznej i oceny wykonalności projektu.


