
Załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina – Miasto Płock

Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Tel. 24 367 17 24, fax. 24 367 14 01

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  trzech  studiów  wykonalności
niezbędnych  do  złożenia  wniosków  aplikacyjnych  w  ramach  ogłoszonych
konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020 dla następujących projektów:

1. Studium wykonalności dla projektu nr 1: (CZĘŚĆ 1)

„Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej”
planowanego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  IV  Przejście  na  gospodarkę
niskoemisyjną,  Działanie  4.3   Redukcja  emisji  zanieczyszczeń  powietrza,  typ
projektów:  Rozwój  zrównoważonej  multimodalnej  mobilności  miejskiej  w  ramach
planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających
warunki zapisane w Umowie Partnerstwa.

Zakres projektu będzie obejmował: zakup autobusów niskoemisyjnych, budowę pętli
autobusowej wraz z infrastrukturą, budowę /przebudowę ścieżek rowerowych wraz z
infrastrukturą, przebudowę infrastruktury drogowej.

2. Studium wykonalności dla projektu nr 2: (CZĘŚĆ 2)

„Budowa  infrastruktury  ścieżek  i  szlaków  rowerowych  oraz  elementów
towarzyszących”  planowanego do współfinansowania  ze  środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa  Mazowieckiego  2014-2020,  Oś  Priorytetowa  IV  Przejście  na
gospodarkę  niskoemisyjną,  Działanie  4.3   Redukcja  emisji  zanieczyszczeń
powietrza,  typ  projektów:  Ścieżki  i  infrastruktura  rowerowa  w  ramach  planów
inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki
zapisane w Umowie Partnerstwa.

Zakres projektu będzie obejmował:  budowę dróg rowerowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą (np. stojaki dla rowerów, punkty naprawy itp).

 

3. Studium wykonalności dla projektu nr 3: (CZĘŚĆ 3)

„Przygotowanie  terenów  inwestycyjnych  poprzez  budowę  infrastruktury
technicznej  wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym”  planowanego do
współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-
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2020,  Oś  Priorytetowa  III  Rozwój  potencjału  innowacyjnego  i  przedsiębiorczości,
Działanie 3.1  Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, typ projektów: Uporządkowanie i
przygotowanie  terenów  inwestycyjnych  w  celu  nadania  im  nowych  funkcji
gospodarczych  w  ramach  planów  inwestycyjnych  dla  subregionów  objętych  OSI
problemowymi, spełniających warunki zapisane w Umowie Partnerstwa.

Zakres projektu będzie obejmował:  przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez
budowę infrastruktury technicznej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym.

Zamawiający  dopuszcza  możliwość  składania  ofert  częściowych.  Każdy  z
wykonawców może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia. Umowa z
wykonawcą zastanie zawarta odrębnie dla każdej części zamówienia.

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. 

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

zakresie 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 do-
finansowanie projektu z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-027/16 (projekt  1),
konkurs nr RPMA. 04.03.01-IP.01-14-026/16 (projekt 2)
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W ramach analizy ekonomicznej każdego z projektów Wykonawca jest zobowiązany
to przedstawienia korzyści społecznych w ujęciu jakościowym i ilościowym oraz obli-
czenia wskaźników ENPV, ERR, B/C.

Równolegle  prowadzone  są  prace  projektowe  dla  zakresu  rzeczowego inwestycji
stanowiących  poszczególne  części  zamówienia.  Zamawiający  będzie  udostępniał
Wykonawcy dokumentację projektowo-kosztorysową w miarę jej uzyskiwania.

W rozdziale dotyczącym wniosków z przeprowadzonej analizy Wykonawca jest zobo-
wiązany do zamieszczenia uzasadnienia w odniesieniu do każdego z kryteriów wy-
boru projektu – kryteria dostępu, kryteria merytoryczne ogólne, kryteria merytoryczne
szczegółowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania lub opracowania we własnym zakresie
wszelkich innych  informacji niezbędnych do opracowania przedmiotu zamówienia. 
W zależności od potrzeb Zamawiający zastrzega konieczność przeprowadzenia spo-
tkań/ konsultacji w jego siedzibie związanych z zakresem każdej części przedmiotu
zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany nazw projektów.
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do  unieważnienia  niniejszego zapytania  bez
podania przyczyny.

Wykonawca w SW zapewni  o zastosowaniu w projekcie mechanizmów uwzględnia-
jących wszystkich użytkowników, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego.

Dla projektu nr 1  pn.:„Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miej-
skiej” w związku z zakresem projektu dot. zakupu taboru wykonawca zobowią-
zany jest przedstawić w studium wykonalności kalkulację sposobu wyliczenia
rekompensaty zgodnie z wytycznymi w tym zakresie.

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  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  do
wprowadzenia  uwag  i  zaleceń  IZ,  IW  oraz  IP  sformułowanych  na  etapie
wymienionych ocen.

Struktura przedmiotu zamówienia winna być zgodna:

1. Projekt  nr  1 pn.:„Rozwój  infrastruktury  zrównoważonej  mobilności
miejskiej”-  Wskazania do studium wykonalności stanowiących 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.
04.03.01-IP.01-14-027/16, 
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2. Projekt nr 2  pn.:  „Budowa infrastruktury ścieżek i szlaków rowerowych
oraz elementów towarzyszących” -  Wskazania  do  studium wykonalności
stanowiących  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. 04.03.01-IP.01-14-026/16.

3. Projekt  nr  3  pn.:  „Przygotowanie  terenów  inwestycyjnych  poprzez
budowę  infrastruktury  technicznej  wraz  z  wewnętrznym  układem
komunikacyjnym”-  Wskazania  do  studium  wykonalności  stanowiących
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.
03.01.02-IP.01-14-024/16.

Struktura studium wykonalności:
1. Wstępna analiza projektu;
2. Wnioski;
3. Definicja celów projektu;
4. Identyfikacja projektu;
5. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji;
6. Analiza finansowa;
7. Analiza kosztów i korzyści (ekonomiczna);
8. Analiza ryzyka;
9. Analiza instytucjonalna w tym trwałość projektu;
10. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora;
11. Pomoc publiczna;
12. Analiza oddziaływania na środowisko.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający ustala maksymalny dopuszczalny termin na wykonanie ostatecznego
przedmiotu zamówienia: do 23 listopada 2016 roku.
W tym terminie Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersję przedmiotu
zamówienia w formie elektronicznej i w wersji papierowej.
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
-  elektroniczną wstępną wersję studiów wykonalności w celu zgłoszenia uwag w ter-
minie co najmniej 10 dni przed terminem wykonania ostatecznego przedmiotu zamó-
wienia,
-  elektroniczną II  wersję studiów wykonalności w celu zgłoszenia uwag w terminie
co najmniej 5 dni przed terminem wykonania ostatecznego przedmiotu zamówienia.

Terminem  końcowym  realizacji  zamówienia  jest  uzyskanie  przez  Zamawiającego
ostatecznych  wyników  oceny  merytorycznej  Instytucji  Wdrażającej  każdego  z
projektów.
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Rozliczenie finansowe zawartej umowy będzie prowadzone dwuetapowo:

a) 80%  kwoty  wynagrodzenia  –  płatne  po  wykonaniu  i  przekazaniu
Zamawiającemu ostatecznej wersji  przedmiotu zamówienia oraz podpisaniu
protokołu zdawczo-odbiorczego,

b) 20%  kwoty  wynagrodzenia  –  płatne  po  wykonaniu  przez  Wykonawcę
czynności  określonych  w  §  3  ust.  3   projektu  umowy  i  uzyskaniu  przez
Zamawiającego   ostatecznych  wyników  oceny  formalnej,  merytorycznej  i
oceny wykonalności projektu.

Zaoferowana cena winna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz
zawierać wszelkie  koszty związane z realizacja  zamówienia,  świadczonego przez
okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu
przeniesienia majątkowych praw autorskich.
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