Załącznik nr 1– Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
I) Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania Studium wykonalności wraz z analizą
finansowo-ekonomiczną dla projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia
parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z wymogami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej
5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.3 Ochrona
różnorodności biologicznej (strona internetowa: http://rpo.warmia.mazury.pl/), w tym również
wykonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w zakresie przedmiotu
umowy, których realizacja będzie wymagana oraz interpretowanie i wyjaśnienie wątpliwości
dotyczących dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę na potrzeby kompleksowej realizacji
zadania, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień
i modyfikacji wynikających z wymogów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu
zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.
Założenia projektu:
Projekt: Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych
województwa warmińsko-mazurskiego.
Wartość projektu: ok. 17 mln. zł
(dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020)
Zakres realizacji projektu: budowa infrastruktury porządkującej ruch turystyczny i promującej wartości
przyrodnicze i krajobrazowe województwa (wieże widokowe, ścieżki edukacyjne etc.), doposażenie
jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – parków
krajobrazowych i przystosowanie ich siedzib w celu realizacji programów edukacyjnych i ekspozycji
z zakresu ekologii.
Podmioty realizujące projekt:
 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Ochrony
Środowiska (jednostka wiodąca),
 Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej,
 Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej,
 Welski Park Krajobrazowy,
 Mazurski Park Krajobrazowy,
 Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
Okres realizacji projektu: 3 lata od momentu podpisania umowy na dofinansowanie projektu
Miejsce realizacji projektu: wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne będą realizowane
w 5 częściach województwa (przybliżone lokalizacje: Gołdap, Elbląg, Mrągowo, Lidzbark Welski,
Iława).
II) Sposób i terminy wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania studium wykonalności wraz z analizą finansowoekonomiczną dla projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków
krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego, zgodnie z wymogami Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi
priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działania 5.3
Ochrona różnorodności biologicznej, określonymi w dokumentach dostępnych na stronie
internetowej: http://rpo.warmia.mazury.pl/, w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.
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2) Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag oraz poprawek do przedstawionego
przedmiotu umowy, w tym wynikających m.in. z uwag formalnych i merytorycznych Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
na lata 2014-2020, zgłoszonych przez Zamawiającego pisemnie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz do przedstawiania
Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag lub poprawek projektu
opracowania, w którym uwagi te i poprawki zostały uwzględnione, w 2 egzemplarzach w postaci
papierowej oraz w postaci elektronicznej w formacie umożliwiającym jego otwarcie i edytowanie
bezpośrednio przy użyciu oprogramowania z grupy Microsoft Office (MS Word, MS Excel)
na płytach CD lub DVD.
W przypadku, gdy zgłoszone przez Zamawiającego uwagi lub poprawki do przedstawionego przez
Wykonawcę opracowania wynikają z jego wad (usterek), zakres obowiązków Wykonawcy
wyznacza jego odpowiedzialność z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
oraz udzielona gwarancja na wykonane opracowanie.
3) Ponadto w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest
w razie potrzeby do dokonania interpretacji treści dokumentów sporządzonych przez niego na
potrzeby projektu lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących tych dokumentów oraz do
przedstawienia tych interpretacji lub wyjaśnień pisemnie lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego wniosku o ich
interpretację lub wyjaśnienie wątpliwości.
2) Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt 1 i 2 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w formie
papierowej w 2 egzemplarzach, a także w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie
umożliwiającym jego otwarcie i edytowanie bezpośrednio przy użyciu oprogramowania z grupy
Microsoft Office (MS Word, MS Excel).
3) Przyjęcie przez Zamawiającego ostatecznej wersji studium wykonalności, potwierdzone
podpisaniem protokołu odbiorczego, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury
VAT/rachunku.
III) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę opracowania do siedziby Zamawiającego (Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, pokój
nr 330).
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