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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej OPZ) 

 

  

I. ZAMAWIAJĄCY 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole. 

 

II. FINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 

Zamówienie finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna na lata 2014-2020 (dotacja na funkcjonowanie Związku ZIT – Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska). 

 

III. Kod CPV: 71410000-5 – Usługi planowania przestrzennego  

 

IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

Opracowanie przez Wykonawcę „Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Aglomeracji 

Opolskiej do 2030 roku” (zwanego dalej: Modelem), który stanowić będzie obligatoryjny element 

dokumentu o nazwie Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 r. 

 

V. KONTEKST ZAMÓWIENIA 

 

W związku ze zmianami, jakie zaszły na przełomie ostatnich lat w sferze społeczno – 

gospodarczej obszaru Aglomeracji Opolskiej1, jak również zakończeniem wdrażania Strategii rozwoju 

Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 i Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 - 2020, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska podjęło decyzję o konieczności prac nad nowym dokumentem strategicznym o nazwie 

Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku. Strategia jest opracowywana zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, a przede wszystkim na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym art. 10g (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.) Nowopowstały dokument będzie 

                                                           
1 Obszar funkcjonalny miasta Opola, jeden z subregionów zidentyfikowany w Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego Opolskie 2030 o nazwie Subregion Aglomeracja Opolska. Dostęp do dokumentu 
https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/10/Strategia-Opolskie-2030-uchwalona.pdf. 
 

https://www.opolskie.pl/wp-content/uploads/2021/10/Strategia-Opolskie-2030-uchwalona.pdf
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komplementarny z dokumentami strategicznymi oraz planistycznymi zarówno krajowymi, jak i 

regionalnymi. Zapisy Strategii mają być podstawą do realizacji projektów rozwojowych oraz 

wydatkowania środków finansowych w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Strategia 

wyznaczać będzie długofalową misję i wizję rozwoju Aglomeracji Opolskiej, cele rozwojowe, obszary 

strategicznej interwencji oraz koordynację i hierarchizację działań. Strategia ma wzmocnić partnerstwo 

w ramach Aglomeracji Opolskiej i przygotować je do nadchodzących zmian społeczno – gospodarczych. 

Koordynację prac nad opracowaniem Strategii prowadzi Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja 

Opolska. W ramach jego struktury powołano koordynatora prac nad Strategią oraz zespół roboczy, 

składający się z przedstawicieli partnerskich gmin i powiatów oraz grupy doradcze, w skład których 

wchodzą eksperci. Stowarzyszenie dysponuje opracowaną diagnozą pt.: Portret sytuacji społeczno-

gospodarczej Aglomeracji Opolskiej na potrzeby opracowania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej 

do 2030 roku. Dokument ten zawiera między innymi szczegółową diagnozę obszaru zagospodarowania 

przestrzennego i polityki przestrzennej Aglomeracji Opolskiej wraz z rekomendacjami. 

Ponadto w roku 2021 przeprowadzono cykl warsztatów tematycznych, w wyniku których 

wyznaczono kluczowe wyzwania strategiczne Aglomeracji Opolskiej, sformułowano misję i wizję, cele 

strategiczne, operacyjne i kierunki działań. Kolejnym etapem prac strategicznych będzie 

zidentyfikowanie listy projektów zintegrowanych oraz ostateczna redakcja tekstu dokumentu 

strategicznego. Prace te mają się zakończyć w I kwartale 2022 r. Planowany termin skierowania 

Strategii do konsultacji społecznych lipiec 2022 r., poprzedzony zostanie ewentualną procedurą 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Równocześnie Stowarzyszenie prowadzi prace nad 

odrębnym dokumentem o charakterze strategicznym tj. Planem zrównoważonej mobilności miejskiej 

Aglomeracji Opolskiej. Główne wnioski w zakresie mobilności i transportu, zostaną uwzględnione 

również w zapisach Strategii. Opracowanie Planu zakończy się pod koniec II kwartału 2022 r.  

Jednym z obligatoryjnych elementów strategii ponadlokalnej jest model struktury 

funkcjonalno-przestrzennej (zwany dalej: Modelem). Jest to narzędzie, które ma prezentować 

projektowane strategiczne kierunki zmian rozwoju obszaru w odniesieniu do przestrzeni, a głównym 

jego celem jest integracja zagadnień społeczno-gospodarczych z przestrzennymi. Daje to szansę 

stworzenia podstawy do współpracy różnych podmiotów, funkcjonujących w rzeczywistości lokalnej 

oraz wyposażenia samorządów w większe możliwości oddziaływania, które powstają dzięki wspólnemu 

zaplanowaniu działań rozwojowych w ujęciu przestrzennym. W aktualnej sytuacji Model nie wpłynie 

wprost na obowiązujące już dokumenty planistyczne gmin tj. miejscowe studia lub plany, natomiast 

poprzez zawarte w nim ustalenia i rekomendacje dla prowadzenia ponadlokalnej polityki 

przestrzennej, może ułatwić podejmowanie decyzji w sprawie realizacji celów strategicznych. Ponadto 
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Model ma wskazywać kierunki rozwoju przestrzennego dla Aglomeracji Opolskiej. Jest to zadanie 

szczególnie istotne w kontekście planowania inwestycji o charakterze ponadlokalnym, tworzenia 

lokalnych specjalizacji gmin, czy też zachowywania odpowiednich proporcji w planowaniu 

przestrzennym, szczególnie na pograniczach poszczególnych gmin. Model to także narzędzie pomocne 

do wzmocnienia współpracy w zakresie planowania rozwoju ponadlokalnego, w tym przestrzennego.  

 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej prezentuje pożądane kierunki rozwoju przestrzennego 

określonego terytorium/obszaru w danym horyzoncie czasowym. Przedstawia on zmiany, jakie 

powinny zaistnieć w przestrzeni, by zrealizować wyznaczone cele strategiczne oraz osiągnąć efekty 

tych celów.2 

 

Aglomerację Opolską tworzy Opole - miasto na prawach powiatu, 7 gmin miejsko-wiejskich, 

a także 13 gmin wiejskich. Łącznie Aglomerację Opolską tworzy 21 gmin: Lewin Brzeski, Gogolin, 

Krapkowice, Strzeleczki, Walce, Zdzieszowice, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, 

Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Izbicko 

i Opole położonych na terenie powiatu grodzkiego: Opole i powiatów ziemskich: krapkowickiego, 

opolskiego, brzeskiego (Lewin Brzeski), strzeleckiego (Izbicko). Formalnie w skład stowarzyszenia 

wchodzi 21 gmin i 2 powiaty - Powiat Opolski i Powiat Krapkowicki. 

 

Obszar Aglomeracji Opolskiej zajmuje teren województwa opolskiego położony w jego 

centralnej części i obejmuje łącznie 2 368 km2 jego powierzchni. Łączna liczba osób zamieszkujących 

gminy tworzące AO wyniosła w 2019 roku 333 860 osób (wg danych BDL GUS), co stanowi 33,98% 

ogółu ludności zamieszkującej województwo opolski. 

 

VI. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

                                                           

2 Modele struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategiach rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej, Departament Strategii, maj 2020 r. s.3. 
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1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do 

opracowania i przekazania Zamawiającemu „Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej 

Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku”, w tym: 

 

1) Części graficznej Modelu przedstawiającej następujące minimum: 

 

a) Obszary o kluczowych funkcjach dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 

przestrzennego Aglomeracji Opolskiej wraz z ich wzajemnymi powiązaniami/relacjami, 

zaproponowane przez Wykonawcę na podstawie Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej 

do 2030 r. oraz analizy i scalenia danych z obowiązujących oraz projektowanych Studiów 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego wszystkich gmin 

tworzących Aglomerację Opolską i wyboru ujednoliconych, kluczowych funkcji, wraz ze 

szczegółowym uzasadnieniem ich doboru; 

b) Błękitno-zieloną infrastrukturę, w tym zielone pierścienie i korytarze ekologiczne, 

krajobraz, parki kulturowe, kliny napowietrzające oraz sieć ekologiczną w tym 

najważniejsze obszary chronione (formy ochrony przyrody, zabytków i dziedzictwa 

kulturowego, udokumentowane złoża kopalin, obszary i tereny górnicze itp.) oraz 

stanowiące zagrożenie i niewskazane dla osadnictwa (tereny zalewowe, osuwiskowe, 

wyłączone z zainwestowania i osadnictwa, itp.); 

c) Ponadlokalne i lokalne powiązania infrastrukturalne, w tym najważniejsze istniejące  

i projektowane elementy układu komunikacyjnego (np. drogowego, kolejowego, 

lotniczego  z uwzględnieniem przepływu towaru i osób) i infrastruktury technicznej  

i teleinformatycznej (np. linie 220 i 110 kV, gazociągi przesyłowe, magistrale wodociągowe 

i kanalizacyjne, ujęcia wody, miejsca przetwarzania i zagospodarowywania odpadów itp.); 

d) Elementy sieci osadniczej oraz strukturę demograficzną obszaru; 

e) Zmiany w przestrzeni, wynikające z realizacji celów przygotowywanej strategii rozwoju 

ponadlokalnego (w tym kluczowe projekty oraz potencjalne konflikty przestrzenne) 

uwzględniające zapisy m.in. diagnozy obszaru zagospodarowania przestrzennego i polityki 

przestrzennej w Aglomeracji Opolskiej ujętej w Portrecie sytuacji społeczno-gospodarczej 

Aglomeracji Opolskiej na potrzeby opracowania Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej 

do 2030 roku, wnioski z dotychczasowych prac warsztatowych, Obszary Strategicznej 

Interwencji (OSI), cele strategiczne, operacyjne i kierunki wyznaczone w przygotowywanej 

Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 r. (tj. gospodarka i innowacje, ochrona 
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środowiska i adaptacja do zmian klimatu, edukacja i sprawy społeczne, mobilność, 

turystyka i kultura); 

f) Ustalenia, zalecenia, rekomendacje i zasady wynikające z modelu wojewódzkiego 

sporządzonego na potrzeby Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego, Opolskiego 

2030, stanowiącej załącznik do uchwały Nr XXXIV/355/2021 Sejmiku Województwa 

Opolskiego z dnia 4 października 2021 roku, w tym uwzględnienie Obszarów Strategicznej 

Interwencji (OSI) zidentyfikowanych w ww. strategii na obszarze Aglomeracji Opolskiej; 

g) Efektem prac graficznych będzie przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu 

ujednoliconych, kluczowych funkcji dla poszczególnych obszarów opracowanych na 

podstawie analizy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gmin Aglomeracji Opolskiej oraz opracowanej Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 

2030 r. wraz ze szczegółowym uzasadnieniem ich doboru; 

h) Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie 

i na własny koszt materiałów z gminnych studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Natomiast Zamawiający w terminie 7 dni roboczych 

od podpisania umowy przekaże odnośniki ww. dokumentów w wersji elektronicznej 

znajdujących się na stronach internetowych poszczególnych gmin. Zamawiający na prośbę 

Wykonawcy może udostępnić mu dane kontaktowe do członków Stowarzyszenia 

Aglomeracja Opolska do celów pozyskania informacji o dostępnych dokumentach, w tym 

dokumentach przestrzennych. 

 

Część graficzna Modelu powinna:  

 

a) Być przedstawiona na rysunku w postaci cyfrowej (pliki w formacie PDF) na podkładzie 

mapy topograficznej lub równoważnej zaproponowanej przez Wykonawcę. Skala mapy 

do uzgodnienia z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że elementy mapy powinny być 

czytelne i dostępne. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania diagramów i 

infografiki dla lepszej czytelności opracowania.  

b) Wykonawca utworzy kompozycje mapowe składające się z warstw odpowiadających: 

 

 Uwarunkowaniom i kierunkom rozwoju zagospodarowania przestrzennego gmin 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska; 
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 Uwzględniające ustalenia wynikające z Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego (PZPWO), uchwalonego przez Sejmik Województwa Opolskiego w 

dniu 24 kwietnia 2019 r. uchwałą Nr VI/54/2019 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 1798 

z dnia 14 maja 2019 r.) oraz Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego, Opolskie 2030. 

 

Uwaga: Wskazany powyżej zakres części graficznej Modelu stanowi niezbędne minimum. Wykonawca, 

w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie a także analizę dokumentów strategicznych na poziomie 

europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym opracuje pełny katalog elementów graficznych w 

oparciu o zmiany w przestrzeni wynikające m.in. z realizacji celów strategii rozwoju ponadlokalnego –

Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 r. Pełen zakres katalogu elementów graficznych 

niezbędnych do wykonania Modelu Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu. 

 

2) Części tekstowej Modelu zawierającej następujące minimum: 

ustalenia i zalecenia (rekomendacje) w stosunku do każdej z wyznaczonych stref i obszarów (lub 

jeżeli to możliwe wskazania konkretnych parametrów), niezbędne do kształtowania i prowadzenia 

polityki przestrzennej oraz polityki rozwoju na terenie Aglomeracji Opolskiej, zgodne ze zmianami 

w przestrzeni oraz uwzględniające wyniki diagnozy, przeprowadzonej na potrzeby opracowania 

Strategii Aglomeracji Opolskiej do 2030r., jak również wynikającymi z realizacji celów strategii 

rozwoju ponadlokalnego, w tym w szczególności: 

a) Zasady kształtowania: sieci osadnictwa (nowej urbanizacji, w kontekście występowania 

zjawiska suburbanizacji), sieci usług publicznych, strategicznych stref gospodarczych, przestrzeni 

służącej turystyce i rekreacji; 

b) Warunki ochrony: środowiska przyrodniczego, środowiska kulturowego, krajobrazu; 

c) Zasady i warunki ochrony komponentów środowiska: w tym gleb, wód, powietrza, klimatu 

akustycznego; 

d) Standardy dotyczące dostępności do zieleni publicznej, innych przestrzeni publicznych, 

systemu transportowego, usług sportu i rekreacji, żłobków i przedszkoli, szkół podstawowych, 

placówek pomocy społecznej, publicznych placówek kultury, handlu i usług o charakterze 

podstawowym oraz dostępności dla osób o szczególnych potrzebach;  

e) Rekomendacje, co do standaryzacji zapisów studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin Aglomeracji Opolskiej lub dokumentów im 

odpowiadających. 
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Cześć tekstowa powinna być przygotowana w formacie PDF oraz w formacie edytowalnym (np. .docx). 

 

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym podczas prac nad Modelem, w 

tym w szczególności w celu wyznaczenia obszarów o kluczowych funkcjach dla rozwoju społeczno-

gospodarczego oraz przestrzennego Aglomeracji Opolskiej jak i ustaleń, zaleceń (rekomendacji) i zasad 

dotyczących wyznaczonych stref i obszarów. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do 

uwzględniania w prowadzonych pracach uwag przedstawicieli Zamawiającego lub osób przez niego 

wskazanych oraz bieżącego szczegółowego uzasadniania rekomendacji poszczególnych elementów, w 

szczególności w oparciu o wnioski wynikające z analizy gminnych dokumentów planistycznych jak i 

dokumentów przygotowywanych w ramach prac nad  Strategią Aglomeracji Opolskiej 2030 r. 

 

3) Opracowania tekstowe i graficzne modelu, o których mowa w punkcie VI. 1 podpunkt 1) i 2) 

dostarczone powinny być: 

a) W wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie; 

b) W wersji drukowanej - 2 egzemplarze oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD. 

Wykonawca dostarczy je do siedziby Zamawiającego własnymi środkami i na własny koszt we 

wskazanym w umowie terminie, w dni robocze w godzinach 7.30-15.30. 

 

2. W trakcie przygotowywania Modelu Wykonawca jest zobowiązany do analizy oraz 

uwzględnienia w prowadzonych pracach: 

 

a) Uwarunkowań i kierunków rozwoju wskazanych w obowiązujących oraz projektowanych 

studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Aglomeracji Opolskiej 

(w tym ich aktualności i zgodności z innymi obowiązującymi dokumentami planistycznymi); 

b) Zasad i ustaleń modeli na poziomie krajowym i województwa wyznaczonych w odpowiednich 

strategiach, w tym wyznaczonych Obszarów Strategicznej Interwencji oraz przewidywanego 

rozmieszczenia krajowych, wojewódzkich i lokalnych inwestycji celu publicznego; 

c) Dokumentów strategicznych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym (powiatowe i 

wojewódzkie), w tym w szczególności: 

 Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 

 Krajowej Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 

 Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

 Założeń Krajowej Polityki Miejskiej 2030 
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 Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 

 Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego, Opolskie 2030 

e) Opracowywanej przez Zamawiającego Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 r. oraz 

materiałów wypracowanych w ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

Aglomeracji Opolskiej (PZMM AO); 

 f) Strategii Rozwoju Opola do 2030 r. stanowiącej załącznik do  uchwały nr XV/282/19 Rady 

Miasta Opola z dnia 29 sierpnia 2019 r. oraz strategii rozwoju poszczególnych gmin  

i powiatów wchodzących w skład Aglomeracji Opolskiej, w tym w szczególności ich modeli 

funkcjonalno-przestrzennych (o ile zostały sporządzone); 

 h) Aktualnych raportów o stanie gminy poszczególnych gmin Aglomeracji Opolskiej, o których 

mowa w art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;  

i) Zagadnień dotyczących adaptacji do zmian klimatycznych w ramach rekomendacji dla polityki 

przestrzennej (m.in. Polityka Ekologiczna Państwa 2030, Europejski Zielony Ład); 

 j) Powstałych przed lub w trakcie realizacji zamówienia oficjalnych wytycznych, podręczników i 

dobrych praktyk w zakresie zasad opracowania modelu funkcjonalno – przestrzennego 

wydanych przez upoważnione do tego organy o zasięgu ogólnopolskim; 

 k) Dodatkowych opracowań przekazanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy oraz w 

trakcie realizacji zamówienia, które mogą być pomocne przy opracowaniu modelu.  

l) Niniejszy katalog stanowi minimum wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach 

zamówienia zobowiązany jest do pozyskania materiałów we własnym zakresie i na własny 

koszt. Natomiast Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy przekaże 

odnośniki dokumentów planistycznych w wersji elektronicznej znajdujących się na stronach 

internetowych poszczególnych gmin.  Zamawiający na prośbę Wykonawcy może udostępnić 

mu dane kontaktowe do członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do celów pozyskania 

informacji. 

m) Wykonawca, zobowiązuje się do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt 

materiałów graficznych niezbędnych do opracowania Modelu (w tym także podkładów 

mapowych) oraz ma obowiązek dołożyć najwyższej staranności i podjąć wszystkie racjonalne 

działania, aby zebrane dane były kompletne dla gmin tworzących obszar Aglomeracji 

Opolskiej, z zaznaczeniem, że w przypadku braku danych przestrzennych Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzania, gromadzenia/pozyskania, przetwarzania oraz 

wizualizacji danych statystycznych. 

 

https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/8920/18386
https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/8920/18386
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3. Przeprowadzenie warsztatu konsultacyjnego 

 

a) Wykonawca, zobowiązany jest również do przeprowadzenia jednego warsztatu dla członków 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na obszarze 

Aglomeracji Opolskiej. Przewidywany czas warsztatu - trzy godziny. Koszt wynajęcia sali w 

trakcie organizacji warsztatów ponosi Zamawiający, natomiast dojazd przedstawicieli 

Wykonawcy na warsztaty staraniem i na koszt Wykonawcy; 

b) Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia warsztatu w formie on-line za pośrednictwem 

platformy wskazanej przez Zamawiającego. Decyzję o formie przeprowadzenia podejmuje 

Zamawiający; 

c) Celem warsztatu będzie: prezentacja projektu Modelu i omówienie głównych założeń wraz z 

zebraniem uwag, wniosków i sugestii; 

d) Planowany termin warsztatu zostanie ustalony z Zamawiającym po podpisaniu umowy i ujęty 

zostanie w harmonogramie prac nad Modelem; 

e) Zadaniem Wykonawcy jest również zapewnienie moderatora warsztatu posiadającego wiedzę 

merytoryczną w zakresie opracowanego dokumentu oraz posiadającego kompetencje 

doradcze i mediacyjne w przypadku ewentualnego wystąpienia sytuacji konfliktowych na styku 

różnic interesów poszczególnych członków Stowarzyszenia; 

f) Rekrutacja uczestników i promocja spotkania po stronie Zamawiającego.  

 

4. Dodatkowym elementem zamówienia będzie przygotowanie mapy poglądowej obszaru 

Aglomeracji Opolskiej z uwzględnieniem granic administracyjnych gmin. Mapa do 

wykorzystania na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych. Skala do uzgodnienia z 

Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że elementy mapy powinny być czytelne i dostępne. 

a) Projekt mapy do akceptacji Zamawiającego; 

b) Dostarczenie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w umowie; 

c) Termin wykonania do ustalenia z Zamawiającym, określony w harmonogramie, o którym 

mowa w punkcie VIII. 

 

VII. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WSPÓŁPRACA Z ZAMAWIAJĄCYM 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do sprawnej i terminowej realizacji zadania oraz współpracy z 

Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia. 
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Uwaga: ze względu na toczące się prace nad Strategią Rozwoju Aglomeracji Opolskiej 

ponadlokalnej warunkiem prawidłowej realizacji zamówienia będzie bieżąca współpraca 

Wykonawcy z Zamawiającym w celu zachowania spójności i integralności Modelu ze Strategią.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag, poprawek i uzupełnień Zamawiającego 

do przedkładanych dokumentów na każdym etapie realizacji zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności i działania zgodnie  

z obowiązującym stanem prawnym. 

4. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kierowanie pracami nad Modelem, powinna 

to być to osoba niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia.  

5. Wykonawca powinien być w stałym kontakcie z Zamawiającym (tj. kontakt telefoniczny, 

mailowy, wyznaczenie osoby do kontaktu) i na życzenie Zamawiającego być dostępnym  w celu 

bieżących spotkań koordynacyjnych. Przewiduje się spotkania koordynacyjne maksymalnie raz 

na dwa tygodnie. Spotkania mogą się odbywać w siedzibie Zamawiającego lub on-line za 

pośrednictwem platformy wskazanej przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca w ramach swojego wynagrodzenia, które ma charakter ryczałtowy, wskazanego 

w formularzu ofertowym, jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów, związanych z 

realizacją zamówienia. 

7. Zamawiający zapewni nieodpłatne udostępnienie Wykonawcy danych niezbędnych do 

wykonania zamówienia będących w jego dyspozycji oraz w dyspozycji członków 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.  

8. Wszystkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji niniejszego zamówienia powinny być 

opatrzone informacją o współfinansowaniu zamówienia ze środków UE oraz odpowiednimi 

logotypami, które Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.  

9. Przekazywanie uzgodnień pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji 

zamówienia może odbywać się w następujących formach: 

a) Pocztą elektroniczną na adresy wskazane w umowie; 

b) Pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego i Wykonawcy wskazane w umowie (za 

potwierdzeniem doręczenia). 

 

VIII. TERMIN REALIZACJI, HARMONOGRAM PRACY: 
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1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 180 dni od jej zawarcia, z zastrzeżeniem, 

że w terminie do 120 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Modelu, celem skierowania Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 

konsultacji społecznych (Model, o którym  mowa powyżej zostanie uwzględniony w Strategii, 

która w całości będzie podlegać ocenie oddziaływania na środowisko) (Model do konsultacji 

społecznych).  

2. Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą kwiecień 2022 r. 

3. Monitorowanie postępu prac realizowane będzie przez Zamawiającego na podstawie 

harmonogramu. 

4. Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym harmonogram realizacji przedmiotu 

zamówienia i dostarczy go Zamawiającemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia 

umowy.  

5. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia musi zawierać wskazanie etapów realizacji 

przedmiotu zamówienia z przewidywanym terminem ich wykonania, uwzględniającym 

postanowienia opisu przedmiotu zamówienia oraz terminu końcowego realizacji zamówienia. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania mu harmonogramu realizacji 

przedmiotu zamówienia zaakceptuje przedstawiony dokument lub wniesie do niego uwagi. 

Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi i w ciągu 5 dni roboczych przedstawić 

poprawioną wersję harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. Akceptacja 

harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia jest warunkiem podjęcia dalszych prac przez 

Wykonawcę. 

7. W terminie 40 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia koncepcji Modelu do akceptacji Zamawiającego.  

8.  W terminie 80 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia projektu Modelu, do którego Zamawiający oraz przedstawiciele gmin 

Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska mają prawo wnieść uwagi w terminie 10 dni roboczych 

od jego otrzymania. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te uwagi w ostatecznej wersji 

Modelu, chyba że szczegółowo uzasadni, iż ze względu na obiektywne przesłanki merytoryczne 

brak jest możliwości uwzględnienia uwag. 

9. Dodatkowo przed przekazaniem Modelu do konsultacji społecznych, Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia warsztatu diagnostycznego/spotkania dla przedstawicieli 

gmin i powiatów Aglomeracja Opolska (opisanego w punkcie VI podpunkt 3), podczas którego 
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Wykonawca zaprezentuje wstępne efekty prac, wynikające z nich wnioski oraz zgromadzi 

uwagi, opinie i sugestie. 

10.  W terminie do 100 dni od dnia zawarcia umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia wersji Modelu uwzględniającej wszystkie ww. uwagi, zmiany, opinie i sugestie, 

do której Zamawiający ma prawo wnieść kolejne uwagi w terminie 7 dni roboczych od jego 

otrzymania. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego w terminie 

najpóźniej do 120 dni od zawarcia umowy, chyba, że szczegółowo uzasadni ze względu na 

obiektywne przesłanki merytoryczne brak możliwości uwzględnienia uwag (Model do 

konsultacji społecznych).  

11. Dodatkowo w przypadku uznania przez Zamawiającego za uzasadnione uwagi zgłoszone do 

Modelu w trakcie konsultacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 (przewidywany 

termin konsultacji sierpień 2022 r.), Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia 

do aktualizacji Modelu po przeprowadzonych konsultacjach (przygotowanie ostatecznej wersji 

Modelu) oraz odpowiedzi na wszystkie zgłoszone w trakcie przeprowadzania konsultacji uwagi 

i pytania. Przed dokonaniem czynności aktualizacji Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji zakresu wprowadzanych zmian.  

12. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zaakceptowanej zaktualizowanej 

wersji Modelu po konsultacjach społecznych (ostateczna wersja Modelu) dokonuje 

ostatecznego odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu końcowego odbioru. 

13. Regulacje w zakresie zmiany umowy, w tym terminu realizacji, określone zostaną  

w umowie.  

 

 

IX. PŁATNOŚCI I WYNAGRODZENIE: 

 

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia objętego niniejszym OPZ ma charakter 

ryczałtowy i obejmuje zwrot wszelkich wydatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z 

realizacją przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w dwóch częściach, określonych szczegółowo w umowie. 

Płatność następować będzie w terminie 21 dni od prawidłowo wystawionej faktury 

częściowej/końcowej, na podstawie protokołu odbioru częściowego/końcowego.  

X. PRAWA AUTORSKIE: 

 

Przeniesienie praw autorskich następuje z dniem: 
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1) Podpisania protokołu odbioru częściowego bez uwag i zastrzeżeń – w zakresie opracowań 

będących przedmiotem umowy, 

2) Podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag i zastrzeżeń – w zakresie utworu w 

całości. 

 Wraz z prawami majątkowymi Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do 

wyłącznego wykonywania autorskich praw zależnych. Zamawiający nabywa również własność 

nośników, na których zapisany będzie przedmiot zamówienia. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie 

zostaną określone w umowie. Wykonawca musi posiadać całość autorskich praw majątkowych do 

wykorzystanych materiałów, aby możliwym było ich przeniesienie na Zamawiającego. 

 

 

 

 

Opracowała: 

 

Bernadeta Lisson – Pastwa 

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 
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