
Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  usługi  polegającej  na  opracowaniu  Strategii
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka wraz z elementami towarzyszącymi

II. Opis przedmiotu zamówienia:

„Strategia  Zrównoważonego Rozwoju  Miasta  Płocka  do  2022 roku”  (zwana  dalej:  strategią
miasta) została przyjęta Uchwałą Nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008
roku. Zasadniczą częścią Strategii jest załącznik nr 1 do ww. uchwały, pozostałe to dokumenty
towarzyszące.  Efektem  końcowym  przedmiotu  zamówienia  jako  kluczowy  wynik  będzie
przyjęcie przez Radę Miasta Płocka zaktualizowanej Strategii.
W  wyniku  zmian  społeczno-gospodarczych  w  kraju,  zmiany  dokumentów  strategicznych
wyższego rzędu np. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Planu Zagospodarowania
Przestrzennego  Województwa  Mazowieckiego,  a  także  w  związku  ze  zmieniającymi  się
uwarunkowaniami  działania  Unii  Europejskiej   na  lata  2014 –  2020,  w tym uwzględnienia
podejścia  terytorialnego,  konieczne  są  do  wyznaczenia  cele  strategiczne  dla  Miasta  Płocka
ujmujące  nowe  okoliczności  funkcjonowania. Mając  powyższe  na  uwadze  Miasto  Płock
przystępuje do prac związanych z aktualizacją obowiązującej strategii miasta. 

Informacje dotyczące wykonania opracowania. Kluczowe elementy:

1. Opracowanie dokumentu strategii rozwoju miasta.
2. Partycypacja przy aktualizacji strategii miasta.
3. Aktualność strategii miasta w zakresie prawnym i strategicznym.
4. Elementy towarzyszące i sposób prowadzenia prac.
5. Uwzględnienie przeprowadzonej ewaluacji strategii miasta.
6. Informacja zewnętrzna i promocja.
7. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (sooś).

Ad.1 Opracowanie dokumentu strategii rozwoju  miasta.

1. Strategia zostanie opracowana i przedłożona do zamawiającego w formie opracowanego
dokumentu końcowego wraz ze wskazanymi na etapie prac dokumentami jako elementy
Uchwały Rady Miasta Płocka.

2. Strategia  będzie  miała  charakter  nadrzędnego  dokumentu  Miasta  Płocka.  W
opracowanym  dokumencie  znajdą  się  uwarunkowania  i  kierunki  planowania
strategicznego dla  miasta,  a  także zostaną wskazane sposoby jej  realizacji  poprzez
opracowanie innych dokumentów strategicznych. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w procesie budowania strategii rozwoju
miasta uregulowań prawnych odnoszących się do dokumentu strategii rozwoju miasta
na moment jej uchwalenia przez Radę Miasta Płocka.

4. Strategia będzie zawierać co najmniej następujący zakres: 
 wstęp,  
 metodologia prac nad Strategią, 
 raport stanu - analiza i diagnoza społeczno-gospodarcza miasta, wraz z analizami

prognostycznymi, które  pozwolą  na  lepsze  dostosowanie  przyszłych  działań  do
zmieniającego  się  otoczenia  zewnętrznego  oraz  wzrastającego  poziomu  rozwoju
miasta, 

 analiza  SWOT  (w  zakresie  infrastruktury  technicznej,  społecznej,  gospodarki
przestrzennej i ekologii oraz w sferze gospodarczej), 
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 kierunki rozwoju, wizja i misja, 
 wyznaczenie  w  strategii:  celów  strategicznych,  szczegółowych,  zadań  w  ramach

poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych, 
 wyznaczenie priorytetów i dokonanie analizy ryzyka,  
 ocena  spójności  celów  strategicznych  z unijnymi  i  krajowymi  dokumentami

strategicznymi wyższego rzędu, 
 procedury  związane z pracami nad Strategią:

o wdrażanie  i  finansowanie  Strategii  -  kluczowe  instytucje,  podmioty,
komórki  organizacyjne  zaangażowane  w  proces  realizacji  Strategii  i
główne źródła finansowania strategii,  instrumenty (w tym opracowanie
wytycznych dla innych dokumentów strategicznych i planistycznych oraz
programów,  a  także  wskazanie  potrzeb  opracowania  programów
sektorowych wynikających ze Strategii miasta), 

o monitoring Strategii, 
o ewaluacja Strategii, 
o aktualizacja Strategii.

5. Zakres wskazany w powyższym punkcie może zostać zmodyfikowany po uzgodnieniu ze
Zleceniodawcą.

6. Diagnoza Miasta w sposób szczegółowy została  opracowana w 2008 roku.  Diagnoza
oczekiwana przez Zamawiającego w ramach prac nad strategią może opierać się na
badaniach,  analizach  oraz  przeprowadzenia  badań  w  formie  odrębnych  opracowań.
Diagnoza  w  samym  dokumencie  Strategii  ma  zostać  przedstawiona  w  sposób
syntetyczny opisujący kluczowe aspekty rozwojowe miasta, ale również uwzględniające
zadania wskazane w uregulowaniach prawnych przewidziane dla gminy i powiatu. 

7. W zakresie opracowywanej strategii  cele strategiczne i programy strategiczne muszą
zostać  opisane  w  sposób  wskazujący  na  charakter  podejmowanych  działań,
uzasadnienie  projektowanych  celów,  a  także  przedstawiać  oczekiwane  rezultaty  w
formie opisowej. Opis musi zostać opracowany w sposób przewidziany dla tego typu
dokumentów i nie może ograniczać się jedynie do kilku zdań.

8. Opracowywana strategia będzie miała charakter planowania zintegrowanego.
9. Strategia będzie ujmować współpracę wielopoziomową Gminy Miasto Płock na różnych

płaszczyznach, w tym w szczególności ujmując wymiar terytorialny współpracy z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami.

10.Strategia  będzie  zawierała  również  scenariusze  rozwoju  (foresight),  w  tym
uwzględniając  wymiar  społeczny  i  gospodarczy.  Metody  i  techniki  badawcze
zastosowane  przez  Zleceniobiorcę  wymagają  uzyskania  zgody  Zleceniodawcy.
Preferowaną metodą badawczą jest  budowa scenariuszy jako scenariusze możliwych
zdarzeń.

Ad.2. Partycypacja przy aktualizacji strategii miasta.

1. Strategia  będzie  opracowana  metodą  ekspercko–społeczną przy  udziale  osób
reprezentujących Urząd Miasta Płocka i jego jednostki podległe oraz z uwzględnieniem
partycypacji  społecznej  w  formule  konsultacji  społecznych  m.in.  z  mieszkańcami,
przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi. 

2. Wykonawca przeprowadzi konsultacje społeczne:
 organizacja i przeprowadzenie spotkań informacyjnych z mieszkańcami miasta,

organizacjami pozarządowymi, radnymi, pracownikami urzędu, przedsiębiorcami
itp.; 

 przeprowadzenie  analizy  oraz  opracowanie  rejestru  wniosków  z
przeprowadzonych konsultacji społecznych; 

 przeprowadzenie  badań  społecznych:  zbieranie  wniosków,  uwag,  ankietyzacja
oraz  merytoryczne  opracowanie  zebranych  danych,  przygotowanie  wszelkich
materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań, ankiet i analiz, 
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 przygotowanie materiałów informacyjnych i prezentacji multimedialnych,
 włączenie  młodzieży  szkolnej  w  formie  konkursu  lub  animacji  wydarzeń

związanych z popularyzacją strategii miasta.
3. Zakres  badania  społecznego  nie  dotyczy  realizacji  dużych  prób  badawczych  z

wykorzystaniem metod CATI czy wywiadów pogłębionych. Po przeprowadzeniu diagnozy
lub  w jej  trakcie  będzie  zrealizowane przez  wykonawcę  badanie  jako  zogniskowane
wywiady grupowe (FGI) – min. 2 grupy kluczowe dla profilu miasta. 

4. Wykonawca sporządzi raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
5. W  ramach  opracowania  Strategii  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  realizacji  co

najmniej czterech warsztatów strategicznych, w których udział wezmą przedstawiciele
m.in. następujących grup: administracji samorządowej, przedsiębiorców, przedstawicieli
organizacji  pozarządowych,  lokalnych  liderów  oraz  mieszkańców.  Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia warsztatów z w/w przedstawicielami, przy czym
np.:

  jedno spotkanie będzie miało na celu przedstawienie i  konsultacje koncepcji
opracowania – analiza problemów, 

 drugie  i  trzecie  będzie  włączało  interesariuszy  w  budowanie  aktualizowanej
strategii,  

 czwarte będzie dotyczyć prezentacji uzyskanych wyników i konsultacji projektu
Strategii. 

Wykonawca  będzie  prowadził  spotkania  warsztatowe  również  w  podgrupach
tematycznych  opracowujących  Strategię.  Wykonawca  będzie  posiadać  przygotowany
merytorycznie Zespół do prowadzenia spotkań w formie warsztatów strategicznych, w
tym również do równoległej realizacji warsztatów w podgrupach. 
Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w spotkaniach z
Zamawiającym w celu wypracowania założeń strategii oraz uwzględnienia jego uwag i
sugestii, bądź uzasadnienia ich odrzucenia.

6. Wykonawca  zobowiąże  się  do  przeprowadzenia  szeroko  rozumianych  konsultacji
społecznych, mających informować mieszkańców o toczącym się procesie aktualizacji
Strategii  a  także  opracowania  na  potrzeby  warsztatów  strategicznych  prezentacji
multimedialnych  i  broszur  dla  różnych  grup  odbiorców  (m.in.  mieszkańców,
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych).

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument dotyczący mapowania interesariuszy i
sposób komunikacji w ramach przeprowadzonego mapowania.

8. Proces  konsultacji  społecznych  będzie  odzwierciedlać  poszczególne  etapy  tworzenia
Strategii  np.  warsztaty robocze w trakcie tworzenia dokumentu (panele dyskusyjne,
spotkania  branżowe,  konsultacje  opracowanego  już  dokumentu).  Dla  potrzeb
przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych istnieje możliwość, że Zamawiający
udostępni  Wykonawcy  bezpłatnie  sale  Urzędu  Miasta  Płocka,  w  której  będą  mogły
odbywać się  spotkania  i  warsztaty  -  po  wcześniejszym  ustaleniu  i  zaakceptowaniu
terminów - jednak brak wolnej  sali  Urzędu Miasta Płocka nie  zwalnia  Wykonawcy z
organizacji spotkań w ramach konsultacji zgodnie z przyjętym harmonogramem.          

9. Wykonawca będzie zobowiązany sporządzić raport z procesu konsultacji społecznych, w
którym  znajdzie  się  opis  przebiegu  konsultacji,  ich  podsumowanie  oraz  zbiorcze
zestawienie  zgłoszonych  uwag  z  rekomendacją  do  ich  wprowadzenia  lub  z
uzasadnieniem ich nie wprowadzenia.  Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania
zmian zapisów Strategii zgodnie z wynikami raportu z konsultacji. 

10.Konsultacje społeczne będą uwzględniać zapisy Uchwały Nr 848/L/2014 Rady Miasta
Płocka z 26 sierpnia 2014 roku i Zarządzenia Prezydenta miasta Płocka Nr  3015/2017 z
dnia 13 lutego 2017 roku (lub w oparciu o dokumenty zmieniające wskazane w tym
punkcie).

Ad.3. Aktualność strategii miasta w zakresie prawnym i strategicznym.

1. W toku  prac  nad  strategią  miasta  Płocka  zostaną  uwzględnione  najlepsze  praktyki
obowiązujące  dla  zarządzania  strategicznego  w  celu  osiągniecia  nowoczesnego  i

3z10



użytecznego dokumentu kierunkowego miasta Płocka.
2. Stan prawny dokumentu będzie uwzględniał wszelkie uregulowania prawne zarówno w

momencie prac nad strategią jak również na moment uchwalania przez Radę Miasta
Płocka  dla  tego  typu  dokumentów.  Projekt  strategii  miasta  zostanie  przekazany  na
posiedzenie Rady Miasta po jej  przygotowaniu wraz z materiałami dodatkowymi np.
materiały wynikające z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz
ocenach oddziaływania na środowisko.

3. Strategia  będzie  spełniała  wszelkie  standardy  obowiązujące  w  momencie  jej
opracowywania, znajdą się w niej odwołania do dokumentów strategicznych mogących
być nadrzędnymi dla działań miasta. Nadrzędność może wynikać zarówno z planowania
polityki  rozwoju  wynikającej  z  dokumentów  krajowych,  jak  również  wiodących
wytycznych i rekomendacji formułowanych przez Instytucje i Organizacje działające na
rzecz rozwoju w Europie i na świecie. 

4. Opracowana  Strategia  będzie  przygotowana  zgodnie  z  dokumentami  strategicznymi,
planistycznymi wyższego szczebla (tzn. wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi), w
szczególności:
1) Strategią Europa 2020, 
2) Strategia Rozwoju Kraju do 2020 roku, 
3) Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, 
4) „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” (KPZK), 
5) „Krajowa  Strategia  Rozwoju  Regionalnego  2010-2020:  Regiony,  Miasta,  Obszary

Wiejskie” (KSRR), 
6) Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala nowoczesności

(DSRK), 
7) Europejska Strategia Smart Cities, 
8) Krajowa Polityka Miejska 2023, 
9) Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku, 
10)Strategia  Rozwoju  Województwa  Mazowieckiego  do  2030  roku.  Innowacyjne

Mazowsze, 
11)Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do roku 2020,
12)Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 

RPO WM 2014-2020. 
lub dokumentami aktualizującymi wyżej wymienione lub je zastępującymi.

5. Strategia  będzie  transponować  aktualne  zapisy  dokumentów  strategicznych  i
planistycznych  obowiązujących w Gminie-Miasto Płock, które są dostępne w siedzibie
zamawiającego  oraz  na  stronie  internetowej:  w  BIP-ie  w  zakładce  Zamierzenia  i
programy. Strategia będzie uwzględniać bieżące aktualizacje tych dokumentów. 

Ad.4. Elementy towarzyszące i sposób prowadzenia prac.

1. Wykonawca przedstawi na etapie składania oferty proponowany sposób prowadzenia 
prac w formie uproszczonej, a docelowy harmonogram zostanie wypracowany jako 
załącznik do umowy pomiędzy stronami. Szczegółowy harmonogram prac zostanie 
przyjęty jako początkowy element otwierający prace nad Strategią.

2. Dokonanie diagnozy miasta w zakresie czterech kapitałów (przyrodniczego, 
materialnego, ludzkiego i społecznego) wraz z analizami prognostycznymi,

3. Przeprowadzenie analizy barier i potencjałów rozwojowych,
4. Opis procedur wdrażania strategii,
5. Identyfikacja kluczowych projektów rozwojowych,
6. Przeprowadzenie i przedłożenie Zamawiającemu ogólnej ewaluacji polityk miasta i 

ustalanie kluczowych czynników sukcesu lub niepowodzenia w ramach każdej z polityk. 
Polityki miasta są opublikowane w BIP Urzędu Miasta Płocka w zakładce zamierzenia i 
programy.

7. Przygotowanie  systemu  monitorowania  i  ewaluacji  Strategii  a  także  niezbędnych
dokumentów wykonawczych (np. listy wskaźników, metodologii określania ich wartości
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bazowych  i  docelowych,  częstotliwości  ich  monitorowania,  wzór  protokołu,  raportu
harmonogramu  sprawdzającego  postępy  strategii  itp.).  W  tym  zakresie  nie  jest
wymagane opracowanie narzędzia elektronicznego;
  

Obowiązki Wykonawcy:
1. Ścisła współpraca z Zamawiającym w celu osiągnięcia jak najlepszego jakościowo i 

merytorycznie dokumentu, w tym bieżący kontakt telefoniczny i mailowy,
2. Udział w organizowanych przez Wykonawcę i Zamawiającego spotkaniach 

warsztatowych,
3. Prezentacji projektu każdego z dokumentów przed organami Zamawiającego,  
4. Wyłożenia projektu każdego z dokumentów do publicznego wglądu, 
5. Prezentacji projektów każdego z dokumentów wraz z udziałem w dyskusji publicznej 

(konsultacjach społecznych),
6. Przedstawienie opracowanych dokumentów Zamawiającemu w terminach 

wynikających z zapisów umowy, 
7. Prezentacje Strategii na Komisjach i Sesji Rady Miasta Płocka; 
8. Opracowanie wszystkich dokumentów w języku polskim,
9. Przedłożenie Zleceniodawcy tłumaczenia na język angielski dokumentu końcowego

Strategii.

Ad.5. Uwzględnienie przeprowadzonej ewaluacji strategii miasta.

W  roku  2016  została  przeprowadzona  ewaluacja  on-going  z  realizacji
„Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku”  (za okres
od 01.01.2009 roku do 31.12.2014 roku). 
Zleceniodawca  udostępni Zleceniobiorcy  dokument:  Raport  ewaluacyjny  z  realizacji
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2022 roku za okres od 1 stycznia
2009 – 31 grudnia 2014 r. 

Zalecenie wynikające ewaluacji, które należy uwzględnić w aktualizacji Strategii
dotyczą:

1. Diagnozy Strategicznej. 
 Uzupełnienie diagnozy o analizy prognostyczne, które pozwolą na lepsze 

dostosowanie przyszłych działań do zmieniającego się otoczenia 
zewnętrznego oraz wzrastającego poziomu rozwoju miasta. (Strategia 
opiera się na diagnozie, w  której brak analiz prognostycznych.)

2. Spójności wewnętrznej. 
 Korekta celów i zadań ze względu na ich rozłączność. Przypisanie 

wszystkim celom strategicznym zadań operacyjnych. (Ogólna ocena 
spójności wewnętrznej została jako dobra, ale drzewo strategii zawiera cele
częściowo nierozłączne, a ta cecha przekłada się na sposób realizacji 
działań (podział zadań i kompetencji).

 Uzupełnienie strategii o ramy finansowe (zapisy Strategii nie pozwalają 
wnioskować o sposobie realizacji zadań – samodzielnie, w partnerstwie lub 
pomocniczo dla innych jednostek ani o sposobie finansowania tych działań 
– środki wewnętrzne, zewnętrzne czy łączone) i, zwłaszcza, czasowe 
realizacji zadań.)

 Korekta celów i zadań ze względu na ich rozłączność. Sposób cyklicznego 
korygowania zadań wraz z aktualizacją jednostek odpowiedzialnych za ich 
realizację. 

3. Spójności zewnętrznej 
 w Ewaluacji oceniono, ze w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta 
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Płocka brakuje tylko nielicznych elementów zawartych w koncepcji Smart 
City: rozwoju sieci transportowej w kierunku bardziej zrównoważonym i 
innowacyjnym; włączenie mieszkańców w decyzje. Braki w SZRMP w 
porównaniu ze strategią województwa i ideą Smart City, które należy 
uwzględnić dotyczą: gospodarki, przestrzeni i transportu,

społeczeństwa i środowiska i energetyki. 
4. Systemu monitoringu. System wskaźników

 Powołanie grup roboczych dla problemów, które rozwiązywane są w ramach
realizacji różnych celów.

 Eliminacja wskaźników nietrafnych.
 Uzupełnienie listy wskaźników dla wszystkich działań.
 Rozważanie wprowadzenie wartości wskaźników docelowych, ale tylko w 

przypadku sfer o najwyższej wadze dla realizacji celu nadrzędnego.
 Zastąpienie wskaźników szczegółowych – wskaźnikami syntetycznymi (tzw.

indeksy wskaźników), uwzględniającymi naraz kilka cech.

Kolejnym  zaleceniem  wynikającym  z  ewaluacji  jest  zalecenie,  że  choć  we
„Wdrożeniu Strategii…” (załącznik nr 5 do Uchwały Nr 411/XXXIX/2008 Rady
Miasta  Płocka  z  25  listopada  2008  roku)  określono  odpowiednie
komórki/jednostki  organizacyjne  Urzędu  Miasta  odpowiedzialne  za  realizację
poszczególnych celów strategicznych, ale w aktualizacji zaleca się wyłonienie
grup  problemowych  –  koncentrujących  się  nie  na  konkretnych  celach,  ale
zwłaszcza na problemie wymagającym rozwiązania (grupy „ponadsektorowe”
koncentrowane wokół celów ze sobą powiązanych). Także w zakresie propozycji
w zakresie składu grup. 

W  aktualizacji  należy  uzupełnić  brakujące  elementy  występujące  w
wypracowanych  w  latach  późniejszych  niż  moment  opracowania  Strategii
dokumentach  nadrzędnych  dot.  zwłaszcza  zwiększenia  atrakcyjności
inwestycyjnej,  wzmacniania  specjalizacji  gospodarczych,  zapobiegania
suburbanizacji, dostosowania systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku
pracy, aktywizacji rezerw rynku pracy – aktywizacja osób w szczególnej sytuacji
na  rynku  pracy,  dywersyfikacji  źródeł  energii  –  podnoszenie  efektywności
energetycznej i produkcji energii ze źródeł odnawialnych.  

Aktualizacja będzie uwzględniać również koncepcję Smart City w zakresie:
1)  uwagi  kierowanej  na  dostępność  sieci  internetowej  dla  gospodarstw
domowych  oraz  rozwoju  sieci  transportowej  w  kierunku  bardziej
zrównoważonym i innowacyjnym,
2) podejmowania działań, które służą włączeniu mieszkańców w decyzje nie
tylko lokalne, ale także szerszej skali oraz tych, które umacniać będą pozycję
Płocka  (i  postrzeganie  go  na  zewnątrz)  jako  (sub)regionalnego  ośrodka
wzrostu.
W  procesie  aktualizacji,  poza  weryfikacją  aktualności  celów,  niezbędne  jest
ponowne  przyporządkowanie  działań  do  poszczególnych  celów,  a  także
opracowanie  planu  operacyjnego,  tj.  wyznaczenie  czasu  (w  tym
uporządkowanie  działań według kolejności  w jakiej  będą one podejmowane,
jeśli  nie  są  to  działania  ciągłe  –  jak  np.  aktywizacja  zawodowa)  i  środków
niezbędnych do realizacji postawionych celów.
Elementem aktualizacji  ma być także,  poza uzupełnieniem listy  o brakujące
wskaźniki  oraz  usunięcie  tych  wskaźników,  które  są  nietrafne,  odróżnienie
wskaźników produktów od wskaźników rezultatów i wskaźników oddziaływania.
Aktualizacja będzie określać programy będące rozwinięciem Strategii.  Wyniki
przeprowadzonej analizy ewaluacyjnej wskazują, że istnieją trzy sfery, które
wymagają  wdrożenia  programów  działań,  które  pozwolą  uspójnić  obecną
Strategię z dokumentami nadrzędnymi:
 działania służące wzmacniania kapitału ludzkiego dla potrzeb rynku pracy
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(system  kształcenia,  aktywizacja  rezerw  rynku  pracy,  zwiększanie
mobilności zawodowej i przestrzennej),

 zapobieganie  depopulacji  oraz  chaotycznej  suburbanizacji  (także  we
współpracy z innymi samorządami),

 zwiększanie dostępności IT dla mieszkańców.

Ad.6. Informacja zewnętrzna i promocja.

W ramach prac nad Strategią Miasta Wykonawca zobowiązuje się:

1. uwzględnić sposób kontaktowania społeczności lokalnej w oparciu o systemy informa-
tyczne poprzez redagowanie:

 treści informacji o stanie prac nad Strategią, 

 zaproszeń na konsultacje prowadzone w formach przewidzianych umową,

 dokumentów do opublikowania na stronie internetowej

 współpracować aktywnie z osobami prowadzącymi dedykowane strony interneto-
we

 w przypadku zbierania wniosków do Strategii, uwag do projektu Strategii, reali-
zacji badań dedykowanych dla potrzeb Strategii, podejmować merytoryczną 
współpracę na zaproszenie Zamawiającego

 uaktualniać kalendarz spotkań,

 zasilać informacyjnie newsletter w zakresie procesu informowania o Strategii 
Miasta,

2. zaprojektować, wydrukować i dostarczyć ulotki informacyjne (format A4, bigowane i 
składane do DL, wydruk kolorowy dwustronny, nakład 2000 szt), ulotki informacyjne 
zostaną wykonane w dwóch turach 2 razy po 1000 sztuk o różnej treści;

3. zaprojektować, wydrukować i dostarczyć plakaty informacyjne (format A4, wydruk kolo-
rowy jednostronny, nakład 100 szt);

4. zaprojektować, wydrukować i dostarczyć plakat (druk kolorowy jednostronny, na papie-
rze typu „city-light”, format 120x170cm, powierzchnia zadruku 100x170cm, ilość: 12 
szt.) z przeznaczeniem pod ekspozycję na miejskich nośnikach typu city-light,

5. zaprojektować i dostarczyć roll-up (druk jednostronny, format 100x200 cm, wyposaże-
nie dodatkowe: pokrowiec, ilość: 1 szt.)

6. zredagować i opublikować 3 artykuły informacyjne w lokalnych mediach;

Ad.7. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (sooś).

1. Wskazane w tej części OPZ informacje, ustalenia, działania i dokumenty będące wyni-
kiem uzgodnienia pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą mają na celu uzyskanie 
stanu zgodnego z prawem polskim i regulacjami prawnymi UE umożliwiające przyjęcie 
Strategii Miasta mogącej być dokumentem wykorzystanym do ubiegania się o środki fi-
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nansowe w ramach perspektywy programowania finansowej UE 2014-2020 (oraz kolej-
nej perspektywy) i wdrożeniem zasad zrównoważonego rozwoju.

2. Przygotowanie wniosku o przygotowanie opinii w trybie przepisów art. 46, 48 i art. 57 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz. U. 2016.353 ze zmianami) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w sprawie konieczności/lub jej braku sporządzenia Prognozy Oddziaływania na 
Środowisko, uwzględnienie ewentualnych uwag RDOŚ w Strategii oraz przeprowadzenie 
wymaganych konsultacji społecznych. 

a) W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny działa-
nia na środowisko oraz jej zakresu Zleceniobiorca sporządza Prognozę oddziaływania na
środowisko projektu Strategii, która powinna zawierać informacje, o których mowa w 
art. 51 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.)

b) W przypadku udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strate-
gicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii, Zleceniobiorca odstępuje od 
czynności wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko. W przypadku uzgodnienia odstąpienia od prze-
prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Zleceniobiorca nie spo-
rządza Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii.   

3. Realizacja zakresu działań dotyczącego SOOŚ będzie realizowana przez Wykonawcę w 
ramach wynagrodzenia ryczałtowego zawartego w umowie zgodnie z wynikiem niniej-
szego postępowania przetargowego (zgodnie z § 6 ust. 2 projektu umowy). 

4. Wykonawca opracuje prognozę oddziaływania na środowisko dla Strategii oraz pozosta-
łych dokumentów stworzonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowi-
sko oraz przeprowadzi konsultacje społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa tj. ustawą z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (Dz.U. z 2013r, poz. 1235, z późn. zm.).

5. Wykonawca opracuje projekt Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii, uwzględ-
niając uzgodnienia właściwych w sprawie organów biorących udział w strategicznej oce-
nie oddziaływania na środowisko, określonych w ww. ustawie i przedłoży Zamawiające-
mu celem uzyskania akceptacji jego treści.

6. Po wprowadzeniu do ww. opracowania korekt i uzupełnień w oparciu o opinie właści-
wych w sprawie organów oraz po jego ostatecznej akceptacji, wykonawca przygotuje 
prezentację multimedialną Prognozy oraz dostarczy Zamawiającemu 4 egzemplarze 
opracowanych Prognoz w wersji papierowej.

7. Wykonawca ma obowiązek organizacyjnego i logistycznego wsparcia Zamawiającego w 
przeprowadzeniu każdego z etapów procedury strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko dla Strategii. Wykonawca między innymi ma obowiązek przygotować propo-
zycję sposobu rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektów przygotowywa-
nych dokumentów, przygotowania odpowiedzi na zadane pytania, uzupełnienia doku-
mentów przesłanych organom opiniującym, jeśli zajdzie taka potrzeba oraz opisania w 
jaki sposób zostały wzięte pod uwagę w dokumentach uwagi i wnioski wniesione w ra-
mach udziału społeczeństwa, a także sporządzania protokołów z przeprowadzonych 
konsultacji.
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8. Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia i uzgodnienia opinii Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do pro-
jektu Strategii wraz z Prognozami wydanych zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 
3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r, 
poz. 1235, z późn. zm.) oraz przestawienia Zamawiającemu propozycji ewentualnego 
uwzględnienia w opracowaniach uwag zawartych w tych opiniach.

9. Wykonawca ma obowiązek przygotowania pisemnego podsumowania i informacji, o któ-
rych mowa w art. 55 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko.

III. Termin i forma przekazania przedmiotu zamówienia (zakres będący przedmiotem odbioru).

1. Wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia nastąpi najpóźniej do 29.12.2017 r.

2. Oferenci zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowy realizacji 
zadania z terminami wykonania poszczególnych elementów oraz z uwzględnieniem ter-
minu w pkt. 1., który po uzgodnieniu z Zamawiającym, stanowić będzie załącznik do 
umowy. Przedłożony harmonogram będzie zawierać co najmniej:

a. termin przekazania Zamawiającemu 2 egzemplarzy (w postaci papierowej oraz w
postaci elektronicznej) wstępnej wersji Strategii wraz ze wstępną wersją Progno-
zy w celu dokonania wstępnej oceny przedmiotu zamówienia i sporządzenia 
ewentualnych uwag oraz poprawek przez Zamawiającego do przedstawionych 
opracowań;

b. termin przekazania Zamawiającemu 2 egzemplarzy (w postaci papierowej oraz w
postaci elektronicznej), ostatecznej wersji dokumentów, kierowanych do uzgod-
nień, a następnie do konsultacji publicznych uwzględniających wynik uzgodnie-
nia, uwagi i uzupełnienia;

c. termin organizacji i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i 
zainteresowanymi podmiotami Miasta Płocka na zasadach określonych prawem 
polskim oraz Uchwałą Rady Miasta Płocka nr 848/L/2014 wraz z późniejszymi 
zmianami;

d. termin przekazania projektów uchwał w sprawie przyjęcia Strategii Miasta wraz z
Prognozami, w ilości 2 egzemplarzy (w postaci papierowej oraz w postaci elek-
tronicznej), w których uwzględniono wnioski z konsultacji społecznych, o których
mowa w ppkt. c) zaakceptowane przez Zamawiającego;

e. termin, w ramach którego Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego:

 uchwalony tekst przyjętej Strategii Rozwoju Miasta Płocka 

 streszczenie przyjętej Strategii Rozwoju Miasta Płocka,

 prezentacje o charakterze edukacyjnym, 
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Streszczenie oraz prezentacja będą przedstawiały założenia i istotę ostatecz-
nej (uchwalonej przez Radę Miasta Płocka) wersji Strategii Miasta, w języ-
kach polskim oraz angielskim. Wskazane elementy będą dostarczone  Zama-
wiającemu w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku elektronicznym
(w formacie doc i pdf oraz ppt dla prezentacji) w 20 egzemplarzach. Wersja
angielska będzie sygnowana imieniem i nazwiskiem tłumacza lub nazwą fir-
my wraz ze wskazaniem głównego tłumacza lub imion i nazwisk tłumaczy po-
szczególnych części.

IV. Pozostałe ustalenia.

1. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie podpisany protokół odbioru końcowego. 
Dopuszczone jest przekazywanie elementów przedmiotu zamówienia na podstawie pro-
tokołów częściowych.

2. Treść i formę materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz harmonogram działań in-
formacyjnych i promocyjnych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.

3. Zamawiający  dopuszcza  podwykonawstwo  dla  działań  związanych  z  badaniami
społecznymi  (II.2.2  i  II.2.3)  oraz  czynności,  o  których  mowa  II.6.2-5.,  II.7.  oraz
przygotowania tłumaczeń dla dokumentów końcowych, wymienionych jako obowiązki
Wykonawcy w punkcie 9 w II. 4 (Obowiązki Wykonawcy). Zleceniobiorca w zakresie
podwykonawstwa  jest  odpowiedzialny  za  podwykonawców  przed  Zleceniodawcą  za
wszelkie czynności i produkty wykonania zamówienia. 

4. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowywanej

Strategii na każdym etapie jej tworzenia.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia do Strategii wszelkich uwag i sugestii

na wniosek Zespołu do wypracowania założeń do Strategii rozwoju miasta Płocka na
każdym etapie jej tworzenia. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatwierdzenia ostatecznej wersji Strategii.
8. Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przekazania  zamawiającemu  wszelkich  praw

własności oraz praw autorskich do wykonanego dokumentu Strategii.
9. Istotne  postanowienia  dla  Zamawiającego  zostały  zamieszczone  w  treści  umowy,

stanowiącej załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
10.Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że opracowany

dokument  Strategii  jest  kompletny  i  zgodny  z  aktualnymi  unijnymi  i  krajowymi
dokumentami strategicznymi wyższego rzędu.
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