ZFE-I.042.5.2019

Załącznik nr 1 do Umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA (SOZ)
I.

Zamawiający
Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 657-261-73-25, REGON: 291009343.
Siedziba Zamawiającego:
Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Aleja Solidarności 34, 25-323 Kielce, pok. 805 (8 piętro).

II.

Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi
analizami ekonomiczno-finansowymi oraz Formularza do wniosku o dofinansowanie
w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projektu „Kielecki rower
miejski”. Gmina Kielce planuje złożenie wniosku o dofinansowanie do dn. 29.03.2019r.
w ramach
ogłoszonego
przez Instytucję
Zarządzającą
RPOWŚ
konkursu
nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona
energia Działanie 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Projekt „Kielecki rower miejski” składa się z następujących zadań inwestycyjnych:
1)

Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych.

2)

Stworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów z min 200 rowerami w tym min 10%
rowerów ze wspomaganiem elektrycznym

3)

Budowa parkingów rowerowych, miejsc obsługi rowerzystów oraz liczników
rowerowych.

Studium wykonalności jest jednym z załączników do wniosku o dofinansowanie
projektu. Informacje zawarte w studium stanowią podstawę do sporządzenia wniosku
o dofinansowanie, który wraz z kompletem załączników zostanie poddany ocenie
formalnej i merytorycznej według Kryteriów wyboru projektów dla Działania 3.4
Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
RPOWŚ na lata 2014-2020.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie studium wykonalności dla projektu, polegające w szczególności
na zebraniu informacji i przeprowadzeniu niezbędnej analizy do opracowania
studium, opracowaniu analiz wraz z analizą ekonomiczno-finansową i analizą
techniczną oraz innych wymaganych dokumentów zgodnie z zaleceniami Instytucji
Zarządzającej,
2. Opracowanie Załącznika nr 1a do Instrukcji wypełnienia załączników w ramach osi
priorytetowych 1-7
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – Formularz do wniosku o dofinansowanie
w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ).
3. Studium wykonalności ma umożliwić dokonanie oceny projektu przede wszystkim
pod kątem potrzeb i możliwości realizacji projektu oraz jego efektywności i celowości.
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Studium wykonalności powinno być postrzegane zarówno przez jego autorów, jak
i ewaluatorów, jako kompendium wiedzy o projekcie. Powinno ono stanowić
podstawowy dokument gromadzący i systematyzujący istniejące informacje
dotyczące projektu oraz uzupełniać je o szereg analiz. Będzie jednocześnie stanowić
punkt wyjścia do opracowania dalszych dokumentów (np. wniosku o dofinansowanie
projektu).
Studium wykonalności powinno być zgodne z:
a. Regulaminem naboru RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Działania 3.4
Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej:
http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wynikinaborow-wnioskow/item/2998-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-03-04-00-iz-00-26-230-18-wramach-osi-priorytetowej-3-efektywna-i-zielona-energia-dzialanie-3-4-strategianiskoemisyjna-wsparcie-zrownowazonej-multimodalnej-mobilnosci-miejskiejregionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-swietokrzyskiego-na-lata-20142020-dla-projektow-dotyczacych-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-w-zakresiebudowy-przebudowy-uzupelniajacej-do-pozi
b. Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji dla wnioskodawców
ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020
c. Wytycznymi
krajowymi
„Wytyczne
w zakresie
zagadnień
związanych
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
i projektów hybrydowych na lata 2014 -2020
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczneministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniemprojektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektowhybrydowych-na-lata-2014-2020-1/
d. Wytycznymi krajowymi „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytycznew-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwojuregionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata2014-2020/
Studium wykonalności musi zawierać co najmniej następujące punkty:
•
Identyfikacja projektu
•
Definicja celów projektu
•
Komplementarność
i spójność
projektu
z innymi
przedsięwzięciami
oraz zgodność z innymi programami, strategiami branżowymi
•
Instytucjonalna i prawna wykonalność projektu
•
Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji
•
Analiza finansowa
•
Analiza kosztów i korzyści
•
Analiza wrażliwości ryzyka
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•
Analizy i informacje specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora
•
Analiza oddziaływania na środowisko
•
Analiza pomocy publicznej
•
Wpływa na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych
oraz zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku.
4. Wszystkie dokumenty Wykonawca zobowiązuje się opracować z najwyższą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020.
5. Wykonawca powinien na bieżąco śledzić zmiany w obowiązujących przepisach
prawnych
oraz zaleceniach
Instytucji
Zarządzającej
RPOWŚ
2014-2020
(w tym m.in. wytycznych, regulaminach, formularzach). Jeżeli ww. przepisy prawne,
zalecenia ulegną zmianie przed terminem zakończenia umowy, tj. w trakcie
opracowywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca musi uwzględnić te zmiany
i dostosować do nich przedmiot zamówienia bez dodatkowego wynagrodzenia.
6. W przypadku wad lub braków studium wykonalności stwierdzonych przez Instytucję
Zarządzającą
RPOWŚ
2014-2020
w czasie
oceny
formalnej
i merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu, Wykonawca zobowiązany jest
poprawić lub uzupełnić studium wykonalności w wymaganym zakresie i w terminie
wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji
przedmiotu umowy do czasu ostatecznego zakończenia oceny formalnej
i merytorycznej wniosku o dofinansowanie.
7. Formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania
na środowisko (OOŚ) powinien być opracowany zgodnie z Instrukcją wypełniania
załączników w ramach osi priorytetowych 1-7 RPOWŚ na lata 2014-2020.

III.

Pozostałe obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca
zobowiązany
jest
współpracować
oraz uwzględniać jego uwagi i spostrzeżenia.

z Zamawiającym

2. Wykonawca w razie potrzeb zobowiązany będzie do uczestniczenia w roboczych
spotkaniach organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Celem roboczych spotkań będzie omówienie
spraw związanych
z realizacją przedmiotu umowy oraz sprawdzenie
prawidłowości, zaawansowania i terminowości prac.
3. Wykonawca
przeniesie
na Zamawiającego
wszelkie
prawa
autorskie
do opracowanego studium wykonalności.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie
umowy, która liczona będzie 2 lata od dnia podpisania protokołu zdawczoodbiorczego.
5. Opracowanie, będące przedmiotem niniejszego zamówienia, Wykonawca
przekaże Zamawiającemu w następującej formie i ilości:
a) w 4 egzemplarzach w formie papierowej (wydruk kolorowy, zbindowany,
podpisany przez Wykonawcę)
b) w 4 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD zapisanej
w programie Adobe Reader (bez ograniczeń) i w wersji edytowalnej
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w formacie doc, docx. Tabele finansowe do studium wykonalności, w tym
m.in.: AF (analiza finansowa), AEK (analiza efektywności kosztowej), AKK
(analiza kosztów i korzyści) muszą być dostarczone w wersji elektronicznej
w formacie xls, xlsx. Arkusze kalkulacyjne muszą mieć jawne (nie ukryte)
i działające formuły, przedstawiające przeprowadzone analizy i ich wyniki, bez
odwołań do źródeł zewnętrznych poza zbiorczym plikiem.
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