
Projekt pn. „Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej 
zlewni rzeki Bia a w ramach programu Czysty Dunajec – faza II” 

  
 
 

 
 
Post powanie znak: ZP.POIS-6/16  str. 1 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
Nazwa i adres Zamawiaj cego: 

 
 
Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c,  
33-170 Tuchów, Polska 
Tel/fax:  +48 14 6210564 
www.dorzeczebialej.pl 
 

Siedziba JRP: 
 

Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 
SUW Lubaszowa  
33-172 Siedliska 1, Polska 
Tel/fax:  +48 14 6210564 
e-mail: przetargi@dorzeczebialej.pl  
www.dorzeczebialej.pl   
 

 

 
 

CZ  III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 

DLA  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA US UG  

 
 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie  
Publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm.)  oraz aktów wykonawczych do tej ustawy na 

 
 

Opracowanie Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójno ci z wymaganymi 
za cznikami, Studium Wykonalno ci oraz Programów Funkcjonalno – 
ytkowych dla zada  inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu 

„Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej zlewni rzeki Bia a w ramach 
programu Czysty Dunajec – faza II”, planowanego do wspó finansowania w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014 – 2020 
 
 
 
Post powanie znak: ZP.POIS-6/16 
 
CPV:  71241000-9 – studia wykonalno ci, us ugi doradcze, analizy 

71356200-0 – us ugi pomocy technicznej 
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1. Informacje wst pne – strony zaanga owane w Projekt 
1.1 Beneficjent Projektu: 

Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c 
33-170 Tuchów, Polska 

1.2 Siedziba JRP: 
Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa 
33-172 Siedliska 1, Polska 

1.3 Instytucja Zarz dzaj ca 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
ul. Wspólna 2/4 
00-926 Warszawa, Polska. 

1.4 Instytucja Po rednicz ca 
Ministerstwo rodowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa, Polska. 

1.5 Instytucja Wdra aj ca (Instytucja Po rednicz ca II stopnia) 
Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa, Polska. 

1.6 Zamawiaj cy: 
Beneficjent Projektu odpowiedzialny za podpisanie Kontraktu. 

1.7 Partnerzy wspó finansuj cy Projekt: 
Unia Europejska w ramach Programu Funduszu Spójno ci; 
Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 

1.8 Partnerzy wspó finansuj cy Kontrakt: 
Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko; 
Spó ka Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. 
ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów, Polska 
 
 

2. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest us uga polegaj ca na: 

2.1 Wykonaniu wniosku o dofinansowanie z wymaganymi za cznikami w tym w szczególno ci 
studium wykonalno ci dla projektu: "Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej rzeki Bia a 
w ramach programu Czysty Dunajec – faza II” (zwany dalej „Projektem”), aplikuj cego w ramach 
Osi priorytetowej II „Ochrona rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata 2014 – 2020, w konkursie Dzia ania 2.3 
Gospodarka wodno – ciekowa w aglomeracjach (KONKURS zamkni ty nr POIi .2.3/3/2016), dla 
projektów typu 2.3.1 Projekty dotycz ce gospodarki wodno – ciekowej, realizowane w 
aglomeracjach o wielko ci co najmniej 10 000 RLM. Wniosek o dofinansowanie winien by  
wykonany wraz z niezb dnymi za cznikami, zgodnie z bie cym Regulaminem i wytycznymi 
konkursu Dzia ania 2.3 Gospodarka wodno – ciekowa w aglomeracjach (KONKURS zamkni ty nr 
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POIi .2.3/3/2016), aktualnymi na dzie  wydania przedmiotu umowy Zamawiaj cemu. Studium 
Wykonalno ci powinno zawiera  w szczególno ci analiz  kosztów i korzy ci wraz z arkuszem 
kalkulacyjnym zawieraj cym model finansowo – ekonomiczny dla projektu pn.  "Uporz dkowanie 
gospodarki wodno – ciekowej zlewni rzeki Bia a w ramach programu Czysty Dunajec – faza II”. 

 
2.2 Opracowanie Programów Funkcjonalno – U ytkowych wraz z za cznikami i z uzyskaniem decyzji 

rodowiskowych w tym: przygotowanie wniosków o wydanie decyzji o rodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacj  przedsi wzi cia i raportów o oddzia ywaniu na rodowisko, 
oraz uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów nieobj tych 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zada  inwestycyjnych przewidzianych 
do realizacji w ramach projektu pn. "Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej zlewni rzeki 
Bia a w ramach programu Czysty Dunajec – faza II”, prowadzonych wed ug formu y „zaprojektuj 
i wybuduj”. Program Funkcjonalno – U ytkowy winien by  opracowany zgodnie z 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – u ytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202 poz. 2072 ze zm.). 

 
W ramach prac zwi zanych z opracowaniem PFU Wykonawca opracuje: 

1. Koncepcj  planowanej infrastruktury stanowi  za cznik do programu funkcjonalno- 
ytkowego. Koncepcj  nale y opracowa  na mapach zasadniczych do celów opiniodawczych w 

skali 1:1000 lub 1:500, które wykonawca pozyska na w asny koszt. Cz  graficzna powinna 
przedstawia  przebiegi planowanej infrastruktury, lokalizacj  planowanych na sieciach obiektów i 
urz dze , w tym: studni kanalizacyjnych, przepompowni, hydroforni, wodomatów, zasuw, 
hydrantów itd.  Dla planowanych obiektów mi dzy innymi tj. pompownie cieków, hydrofornie, 
wodomaty, obiekty na oczyszczalni cieków oraz modernizowanych obiektów nale y przedstawi  
koncepcj  zagospodarowania terenu na mapach zasadniczych w skali 1:500, w tym planowane 
drogi dojazdowe, zjazdy z dróg publicznych, przy cza mediów, ogrodzenie terenu. 
Cz  opisowa powinna zawiera : 

 opis stanu istniej cego infrastruktury wodno- ciekowej na obszarze planowanej inwestycji, 
w tym opis stanu technicznego, niedoborów i potrzeb w zakresie gospodarki wodno-
ciekowej, 

 obliczenia technologiczne i hydrauliczne dla planowanej infrastruktury, 
 dobór planowanych urz dze , 
 opis planowanej infrastruktury, w tym mi dzy innymi: podstawowe wymiary obiektów, 

parametry techniczno-technologiczne urz dze , materia y. 
 opis prowadzonych robót budowlanych, 
 obliczenie przewidywanej ilo ci wykorzystywanych surowców, materia ów i energii oraz 

powstaj cych odpadów, 
 szacunkowe nak ady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne, 
 wykaz planowanych obiektów i urz dze , w tym mi dzy innymi: ruroci gów, studni, 

armatury na sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej, nawierzchnie utwardzone, drogi 
dojazdowe itd. oraz  wykaz odtworze  zwi zanych z realizacj  planowanej infrastruktury. 

 wytyczne do projektowania i budowy planowanej infrastruktury.  
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W opracowanej koncepcji dla przyj tego do realizacji zakresu rzeczowego nale y opisa  zasadno ci 
realizacji pod wzgl dem technicznym, ekonomicznym i rodowiskowym, w tym zgodno  zakresu z 
celami Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 

2. Dokumentacj  terenowo – prawn  w tym: lokalizacj  planowanych do budowy i modernizacji 
obiektów liniowych i kubaturowych, na mapach ewidencyjnych wraz z wykazem w cicieli dzia ek 
ewidencyjnych. Wykonawca pozyska na w asny koszt niezb dne materia y z ewidencji gruntów. 
Wykonawca uzyska zgody w cicieli dzia ek na wej cie w teren celem budowy planowanej 
infrastruktury. Zgody b  uzyskiwane poprzez podpisanie przez w cicieli umów (zgodnie z 
za czonym wzorem – za cznik nr7) wraz z za cznikiem graficznym, na którym przedstawiona 
zostanie lokalizacja planowanej infrastruktury. 

3. Dokumentacj  geotechniczn  w tym:  
 Opini  Geotechniczn ,  
 Dokumentacj  bada  pod a gruntowego,  
 Projekt geotechniczny  

4. Inwentaryzacj  zieleni, 
5. Uzgodnienia, warunki, opinie w cicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na dzia kach, 

przez które przebiega planowana inwestycja oraz w strefie oddzia ywania planowanej inwestycji 
 i koliduj cej z planowan  inwestycj  oraz warunki przy czenia obiektów do sieci, 

6. Wst pne uzgodnienia, warunki, opinie zarz dców dróg, cieków, rowów melioracyjnych, terenów 
zamkni tych zlokalizowanych na dzia kach, przez które przebiega planowana inwestycja oraz w 
strefie oddzia ywania planowanej inwestycji i koliduj cych z planowan  inwestycj ,  

7. Uzgodnienia i zalecenia konserwatora zabytków, je eli zajdzie taka konieczno  oraz wszelkie inne 
uzgodnienia i opinie niezb dne do realizacji zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, 

8. Wykonawcza uzyska decyzje rodowiskowe dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, 
realizowanego w ramach Projektu pn. "Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej zlewni rzeki 
Bia a w ramach programu Czysty Dunajec – faza II”. Dla ka dego z Kontraktów oddzielnie 
Wykonawca przygotuje wnioski o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacj  przedsi wzi cia wraz z Kart  informacyjn  przedsi wzi cia oraz Raportem oceny 
oddzia ywania na rodowisko, je eli zajdzie taka konieczno . Dokumenty nale y opracowa  z 
uwzgl dnieniem wp ywu oraz odporno ci planowanej infrastruktury na zmiany klimatu i zjawiska 
klimatyczne z nimi zwi zane, zgodnie z „Poradnikiem przygotowania inwestycji z uwzgl dnieniem 
zmian klimatu, ich agodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporno ci na kl ski ywio owe” 

9. Dla obszarów nieobj tych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wykonawcza 
przygotuje wnioski wraz z za cznikami i uzyska decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 
 

2.3 Dla zada  prowadzonych wed ug formu y „zaprojektuj i wybuduj” opracowanie kompletnych  SIWZ 
i og osze  na roboty budowlane, tj. og oszenie o zamówieniu, Instrukcja dla Wykonawców, Wzór 
umowy,  „opis przedmiotu zamówienia” w formie Programu Funkcjonalno – U ytkowego wraz z 
za cznikami i Warunkami wykonania i odbioru robót w formie uzgodnionej z Zamawiaj cym.  
SIWZ  ma  zosta  opracowany  w  oparciu  o  ustaw  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówie  
publicznych (tj. Dz. U. 2015, poz. 2164, z pó n. zm.) 
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2.4 Opracowanie projektu koncepcyjnego elektrowni fotowoltaicznej, na podstawie uzgodnie  z 
Zamawiaj cym, obowi zuj cych norm i przepisów oraz wytycznych producentów urz dze  
instalacji fotowoltaicznych. 
 

2.5 Uzyskanie pozosta ych decyzji wymaganych przez IW do prawid owego przeprowadzenia 
inwestycji planowanych w ramach Projektu, które nie s  obj te ustaw  Dz. U. nr 202 poz. 2072. 
 

2.6 ównym celem wykonania przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim „Studium 
Wykonalno ci” b dzie pokazanie zasadno ci realizacji projektu, w tym jego zgodno  z celami 
programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym i regionalnym, optymalnej wysoko ci 
dotacji, a tak e okre lenie czy zadania mo liwe s  do zrealizowania, bior c pod uwag  wymogi 
wykonalno ci i trwa ci efektów projektu. 

 
2.7 Projekt  pn.  „Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej zlewni rzeki Bia a w ramach 

programu Czysty Dunajec – faza II” zosta  podzielony na Kontrakty w ramach których przewidziano 
do wykonania po kilka zada  inwestycyjnych. PROPOZYCJA ZAMWIAJ CEGO co do przysz ego 
podzia u przedstawia si  nast puj co: 

 
Kontrakt I – Rozdzia  kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodoci gowej w centrum 
miasta Tuchowa. 
Zadanie 1. Adaptacja kanalizacji ogólnosp awnej wraz z jej modernizacj . 
Zadanie 2. Budowa nowej kanalizacji wraz z przepi ciami istniej cych przy czy. 
Zadanie 3. Modernizacja istniej cej sieci rozdzielczej wodoci gowej wraz z przepi ciem przy czy. 
Zadanie 4. Monta  urz dze  monitoruj cych przep yw cieków sanitarnych w celu identyfikacji nielegalnych 
zrzutów wód deszczowych i eliminacji infiltracji wynikaj cej z awarii systemów kanalizacyjnych. 
 
Kontrakt II – Modernizacja istniej cych magistrali wodoci gowych oraz alternatywne zasilanie gm. 
Ryglice i gm. Tuchów wraz z zabudow  systemu monitoruj cego przecieki. 
Zadanie 1. Wymiana magistrali od SUW Lubaszowa do w a zasuw przy ul. Polnej w Tuchowie. 
Zadanie 2. Wymiana magistrali od w a zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego w Tuchowie. 
Zadanie 3. Wymiana magistrali od w a zasuw na ul. Polnej do zbiornika wody „Garbek”. 
Zadanie 4. Po czenie ruroci giem rozdzielczym ul. S onecznej i ul. Le nej w Tuchowie. 
Zadanie 5. Wymiana istniej cych magistrali od SUW Lubaszowa do szko y podstawowej w Jod ówce 
Tuchowskiej. 
Zadanie 6. Zasilanie gm. Ryglice wraz z przebudow  hydroforni „WITALIS”. 
Zadanie 7. Wymiana sieci wodoci gowej wraz z przepi ciami przy czy w pozosta ych miejscowo ciach 
gminy Tuchów: Siedliska,  Buchcice, Zab dza + Piotrkowice. 
Zadanie 8. Zabudowa urz dze  monitoruj cych przep yw i jako  wody na sieciach magistralnych  
administrowanych przez SK „Dorzecze Bia ej” w celu identyfikacji awarii i strat wody. 
 
Kontrakt III – Zabudowa innowacyjnych urz dze  w oczyszczalni cieków w Tuchowie oraz na obiektach 
administrowanych przez SK ”DB”. 
Zadanie 1. Ci g technologiczny do odbioru i przeróbki osadów ciekowych z przydomowych oczyszczalni 
cieków na oczyszczalni cieków w Tuchowie.  

Zadanie 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów utrzymywanych przez Spó  
Komunaln  „Dorzecze Bia ej” dostosowanej do zapotrzebowania obiektów w tym oczyszczalni cieków w 
Tuchowie. 
Zadanie 3. Budowa instalacji wst pnego mechanicznego podczyszczania cieków surowych na oczyszczalni 
cieków w Tuchowie. 



Cz  III – Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

 

 
 
Post powanie znak: ZP.POIS-6/16  str. 6 

Zadanie 4. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów utrzymywanych przez Spó  
Komunaln  „Dorzecze Bia ej” dostosowanej do zapotrzebowania obiektów w tym Stacji Uzdatniania Wody 
Lubaszowa. 
Zadanie 5. Budowa pompowni cieków i odcinka kanalizacji odprowadzaj cej cieki z SUW Lubaszowa do 
istniej cego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzaj cego cieki do O  w Tuchowie. 
Zadanie 6. Doprowadzenie do SUW Lubaszowa sieci gazowej umo liwiaj cej ogrzewanie obiektu gazem 
ziemnym.  
 
Kontrakt IV – Zabudowa innowacyjnych urz dze  w oczyszczalni cieków w Ci kowicach wraz z 
modernizacj  i budow  sieci kanalizacyjnych oraz budowa nowej sieci wodoci gowej. 
Zadanie 1. Wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Góreckiego i ul. Dziubana. 
Zadanie 2. Rozbudowa i modernizacja pompowni przy ul. Boczna poprzez zwi kszenie przepustowo ci 
pompowni tj. dodanie dodatkowej pompy i wykonanie ruroci gu t ocznego do samej oczyszczalni. 
Zadanie 3. Modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej poprzez zwi kszenie przepustowo ci pompowni tj. 
wymian  pomp i armatury.  
Zadanie 4. Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu przep ywów na ruroci gu grawitacyjnym w rejonie 
ulicy Parkowej w celu sterowania t oczeniem w wypadku przepe nienia, zatkania ruroci gu grawitacyjnego  
w rejonie ul. Parkowej. 
Zadanie 5. Zaprojektowanie i wykonanie rozdzia u ruroci gów dolotowych do oczyszczalni od ul. Parkowej 
i ul. Ks. Wyrwy. 
Zadanie 6. Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej w rejonie ul. Widok i Ró anej w 
wyniku czego cieki zostan  grawitacyjnie przekierowane w rejon ul. Krynickiej i dalej poprzez 
zmodernizowane pompownie przy ul. Bocznej i Krynickiej do oczyszczalni cieków.   
Zadanie 7. Zaprojektowanie i wybudowanie punktów poboru wody (wodomaty)  w miejscowo ci Jastrz bia 
i Kipszna.  
Zadanie 8. Budowa odcinka sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej ul. Spacerowa i Spacerowej w Ci kowicach. 
Zadanie 9. Budowa odcinka sieci wodoci gowych w Bogoniowicach. 
Zadanie 10. Zaprojektowa  i  wybudowa  ci g technologiczny do odbioru i przeróbki osadów ciekowych z 
przydomowych oczyszczalni cieków oraz p uczk  piasku na ci gu technologicznym oczyszczalni. 
Zadanie 11. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów oczyszczalni cieków w Ci kowicach  
o wydajno ci zapewniaj cej zasilanie oczyszczalni. 
Zadanie 12. Modernizacja obiektów budowlanych na oczyszczalni cieków w Ci kowicach. 
 
Kontrakt V – Zabudowa innowacyjnych urz dze  w oraz przebudowa kanalizacji 
Zadanie 1. Przebudowa istniej cej kanalizacji sanitarnej wraz z przepi ciami i ze zwi kszeniem rednicy na 
odcinku od szko y w Ryglicach do pompowni g ównej na terenie by ej oczyszczalni. 
Zadanie 2. Zabudowa urz dze  monitoruj cych przep yw i jako  wody na sieciach magistralnych  
administrowanych przez SK „Dorzecze Bia ej” na terenie gminy Ryglice w celu identyfikacji awarii i strat 
wody. 
Zadanie 3. Zaprojektowanie i wybudowanie punktów poboru wody (wodomaty)  w miejscowo ciach gminy 
Ryglice.  
Zadanie 4. Zaprojektowanie i wybudowanie punktów poboru wody (wodomaty)  w miejscowo ciach gminy 
Rzepiennik Strzy ewski. 
 
Projekt obejmuje tereny gminy Tuchów i cz  terenu gminy Ryglice, Rzepiennik Strzy ewski i Ci kowice. 
W ramach inwestycji planowana jest wymiana awaryjnej sieci ogólnosp awnej wykonanej z ró nych 
materia ów wraz z jednoczesnym rozdzia em na sie  kanalizacji sanitarnej i sie  deszczow . Podczas tego 
rozdzia u b  na bie co przepinane budynki z rozdzia em na cieki sanitarne i wody opadowe z placów, 
dróg i budynków. Poniewa  w przewa aj cej mierze, wzd  planowanej do rozdzia u sieci ogólnosp awnej 
przebiegaj  sieci wodoci gowe, niezb dnym jest i tak to zosta o zaplanowane wymieniona starej, równie  
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mocno awaryjnej sieci wodoci gowej wraz z sukcesywnym przepinaniem budynków. Podobne dzia ania 
 prowadzone na terenie gmin Ci kowice i Ryglice, e planowane jest w ramach zamówienia wymiana 

odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodoci gowej na nowe z PE 100 RC. Na nowych ruroci gach zostan  
zabudowane urz dzenia monitoruj ce przep ywy na bie co i jako  wody na sieciach magistralnych  
administrowanych przez SK „Dorzecze Bia ej” w celu identyfikacji awarii i strat wody. Na terenie gdzie 
prowadzone b  prace znajduj  si  obszary chronione jak NATURA 2000, Obszar Chronionego Krajobrazu 
Pogórza Ci kowickiego czy Park Krajobrazowy Pasma Brzanki. 
 
Projekt b dzie realizowany przez Spó  Komunalna „Dorzecze Bia ej” Sp. z o.o. w Tuchowie. 
 

3. Zawarto  opracowania  
3.1 Wniosek o dofinansowanie wraz z za cznikami ma zosta  wykonany zgodnie ze „Wzorem wniosku 

o dofinansowanie wraz z instrukcj  wype nienia”, w obowi zuj cym Generatorze wniosków o 
dofinansowanie udost pnionym na stronie internetowej Instytucji Wdra aj cej w  ramach  
og oszonego  konkursu Dzia ania 2.3 Gospodarka wodno – ciekowa w aglomeracjach, 
Infrastruktura i rodowisko (KONKURS zamkni ty nr POIi .2.3/3/2016) pod adresem: 
https://gwd.nfosigw.gov.pl:442/ -  Nabór  dla  dzia ania  2.3.  POIi  2014-2020  oraz  zgodnie  ze  
szczegó owymi informacjami i instrukcjami do wype nienia, dost pnymi na stronie internetowej IW 
pod adresem:  

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/instrukcje/ 
 
Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z za cznikami zostanie sporz dzony, w szczególno ci na 
podstawie nast puj cych dokumentów: 

I. Regulaminu konkursu nr POIS.2.3/3/2016 
II. Wzoru wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcj  wype nienia (typ projektu II) 

III. Wzorów za czników oraz wytycznych dotycz cych przygotowania wybranych za czników 
wymaganych regulaminem (typ projektu II) 

IV. Zakresem Studium Wykonalno ci 
V. Istotn  modyfikacj  Wniosku o dofinansowanie 

VI. Poradnikiem przygotowania inwestycji z uwzgl dnieniem zmian klimatu, ich agodzenia i 
przystosowania do tych zmian oraz odporno ci na kl ski ywio owe 

VII. Katalogiem wska ników obowi zkowych.  
 
Przygotowany Wniosek zostanie przed ony Zamawiaj cemu w wersji elektronicznej – pliki edytowalne 
oraz w formie skanów, na no niku CD/DVD i w wersji papierowej w 3 egz. 
Uwaga. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  zmiany ilo  egzemplarzy o nie wi cej jak 20%. 

 
3.2 Studium Wykonalno ci wraz z za cznikami ma spe nia  warunki wynikaj ce z wymaga  

okre lonych w Regulaminie konkursu Dzia ania 2.3 Gospodarka wodno – ciekowa w aglomeracjach 
(KONKURS zamkni ty nr POIi .2.3/3/2016), w tym w szczególno ci ma by  wykonane wg aktualnych 
wytycznych pn. „Zakres studium wykonalno ci dla przedsi wzi  inwestycyjnych w sektorze 
wodno- ciekowym (POIi , o  priorytetowa II „Ochrona rodowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu” – Dzia anie 2.3 „Gospodarka wodno – ciekowa w aglomeracjach”)” opublikowanych na 
stronie internetowej Instytucji Wdra aj cej w  ramach  og oszonego  konkursu Dzia ania 2.3 
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Gospodarka wodno – ciekowa w aglomeracjach (KONKURS zamkni ty nr POIi .2.3/3/2016) pod 
adresem: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-
wnioskow/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/art,5,iii-nabor-dla-dzialania-2-3-poiis-
2014-2020-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach.html –  Nabór  dla  dzia ania  2.3.  POIi  
2014-2020 

 
Zakres studium wykonalno ci dla przedsi wzi  inwestycyjnych w sektorze wodno- ciekowym (POIi , o  
priorytetowa II „Ochrona rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” – Dzia anie 2.3 „Gospodarka 
wodno – ciekowa w aglomeracjach”) obejmuje w szczególno ci: 
 
1. Podsumowanie danych na temat przedsi wzi cia 
1.1.Wnioskodawca przedsi wzi cia  
1.2.Podmiotyodpowiedzialne za realizacj   przedsi wzi cia (beneficjent, podmioty upowa nione do 
ponoszenia wydatków kwalifikowanych (o ile dotyczy) 
 1.2.1. Potencja  techniczny, prawny, finansowy i administracyjny beneficjenta 
 1.2.2. Podmioty upowa nione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych  (o ile dotyczy) 
1.3.Dane dotycz ce przedsi wzi cia  

1.3.1.Tytu  przedsi wzi cia  
1.3.2.Podstawowe niedobory systemu wodno- ciekowego  
1.3.3.Cele przedsi wzi cia  
1.3.4.Opis przedsi wzi cia, w tym zakres rzeczowy i koszt przedsi wzi cia 
1.3.5.Wyniki analizy wykonalno ci, popytu i opcji  
1.3.6.Zgodno  przedsi wzi cia z Programem Operacyjnym oraz polityk  Polski i UE w zakresie 

ochrony rodowiska  
1.4.Analiza oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko, z uwzgl dnieniem potrzeb dotycz cych 
przystosowania si  do zmiany klimatu i agodzenia zmian klimatu  
1.5.Plan wdro enia przedsi wzi cia  

1.5.1.Struktura instytucjonalna realizacji przedsi wzi cia  
1.5.2.Niezb dne dzia ania instytucjonalne i administracyjne   
1.5.3.Harmonogram realizacji przedsi wzi cia  

1.6.Wyniki analizy finansowej  
1.7.Plan finansowania przedsi wzi cia 
1.8. Wyniki analizy trwa ci finansowej 
1.9. Wyniki analizy kosztów i korzy ci 
1.10.Wyniki analizy ryzyka i wra liwo ci 
1.11. Komplementarno  przedsi wzi cia wzgl dem innych projektów 
2. Opis istniej cego systemu wodno – ciekowego  
2.1.Struktura organizacyjna dzia ania systemu wodno- ciekowego  

2.1.1.Struktura organizacyjna z uwzgl dnieniem podzia u kompetencji, wspó zale no ci i struktury 
asno ci  

2.1.2.Informacje na temat funkcjonuj cych przedsi biorstw  
2.1.2.1.Krótka historia, forma prawna i struktura w asno ci  
2.1.2.2.Istniej ca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych us ug, porównanie cen 

w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udzia  przedsi biorstwa w rynku us ug 
wodno- ciekowych  
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2.1.2.3. Prezentacja sytuacji finansowej beneficjenta i podmiotów upowa nionych do 
ponoszenia wydatków kwalifikowanych (o ile dotyczy)  –  podstawowe  dane  i  
wska niki obejmuj ce min. 3 lata wstecz  

2.2.Parametry ilo ciowe i jako ciowe wody, cieków oraz osadów ciekowych w istniej cym systemie  
2.2.1.Jako  wody surowej i dostarczanej do odbiorców oraz charakterystyka cieków bytowo-

gospodarczych, przemys owych, komunalnych  
2.2.2.Bilans wody i cieków  
2.2.3. Charakterystyka powstaj cych osadów ciekowych i aktualny sposób zagospodarowania, w 

tym informacja o sposobie wykorzystania produkowanej energii cieplnej i/lub elektrycznej (o 
ile dotyczy) 

2.3.Charakterystyka techniczna istniej cego systemu wodno- ciekowego   
2.4.Zgodno  dzia ania systemu z wymaganiami polskimi i UE   
2.5.Opis niedoborów jako ciowych i ilo ciowych w stosunku do stanu po danego( w tym w zakresie 

zagospodarowania osadów) 
2.6.Zakres inwestycji niezb dnych do zniwelowania niedoborów jako ciowych i ilo ciowych systemu, w 

tym inwestycji odtworzeniowych  
3. Analiza  popytu   
3.1.Uwarunkowania spo eczno-gospodarcze realizacji przedsi wzi cia  

3.1.1.Struktura i skala dzia alno ci gospodarczej w regionie  
3.1.2.Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu  
3.1.3.Plan inwestycji gminnych  

3.2.Bie cy i przysz y popyt zg aszany przez gospodarstwa domowe  
3.2.1.Bie cy popyt oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorców indywidualnych  
3.2.2.Prognozy jako ciowe i ilo ciowe zapotrzebowania na us ugi  

3.2.2.1.Prognozy demograficzne z uwzgl dnieniem ruchów migracyjnych  
3.2.2.2.Analiza zdolno ci mieszka ców do ponoszenia op at   
3.2.2.3.Przysz y popyt zg aszany przez odbiorców indywidualnych z uwzgl dnieniem cenowej 

i dochodowej elastyczno ci popytu  
3.3.Bie cy i przysz y popyt zg aszany przez przemys    

3.3.1.Bie cy popyt  
3.3.2.Przysz y popyt  

3.4.Bie cy i przysz y popyt zg aszany przez podmioty u yteczno ci publicznej i sektor us ugowy  
3.4.1.Bie cy popyt   
3.4.2.Przysz y popyt  

3.5.Bie cy i przysz y popyt cznie  
3.6.Przysz y bilans wody i cieków   
4. Analiza wykonalno ci przedsi wzi cia wraz z analiz  opcji 
4.1.Zakres i metodyka analizy   

4.2. Analiza wykonalno ci (identyfikacja mo liwych rozwi za  lokalizacyjnych i technologicznych, w tym 
wariantów poddanych analizie podczas oceny oddzia ywania na rodowisko) 

4.3.Analiza opcji 
4.3.1.Analiza strategiczna – zidentyfikowanie najbardziej korzystnych rozwi za  (analiza 

jako ciowa) 
4.3.2. Analiza rozwi za  technologicznych (analiza opcji ilo ciowa) 

4.3.2.1.Oszacowanie kosztów dla wybranych rozwi za   
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4.3.2.2.Finansowe i ekonomiczne porównanie rozwa anych opcji  
4.3.2.3. Porównanie rozwa anych opcji pod wzgl dem rodowiskowym (uwzgl dniaj c wp yw 

oraz odporno  na zmian  klimatu i zagro enia zwi zane z kl skami ywio owymi)  
4.4.Wybór najlepszego rozwi zania spo ród rozwa anych opcji wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru. 
5. Analiza instytucjonalna przedsi wzi cia  
5.1.Charakterystyka rozwa anych rozwi za  inwestycyjnych w fazie inwestycyjnej i operacyjnej 
przedsi wzi cia. 
5.2.Analiza SWOT zidentyfikowanych rozwi za  instytucjonalnych  
5.3.Wskazanie najefektywniejszego rozwi zania instytucjonalnego wraz z uzasadnieniem.  
6. Opis projektu  
6.1.Cele projektu 
6.2 Zakres rzeczowy projektu (w odniesieniu do stwierdzonych niedoborów jako ciowych i ilo ciowych 
systemu), wska niki  
6.3. Opis i charakterystyka wybranej technologii   

6.3.1.Podstawowe parametry technologiczne  
6.3.2. Opis podstawowych obiektów i urz dze , w tym zakres dzia  podejmowanych w ramach 

przedsi wzi cia 
6.3.3 Wp yw realizacji projektu na zapewnienie oszcz dno ci wody oraz efektywno  energetyczn , 

w tym informacja o sposobie wykorzystania produkowanej energii cieplnej i/lub elektrycznej 
(o ile dotyczy) 

6.4.Lokalizacja przedsi wzi cia   
6.4.1.Opis lokalizacji przedsi wzi cia, w tym odbiornika cieków, warunków wodno-gruntowych  
6.4.2.Dost pno  terenów pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat  
6.4.3.Zgodno  przedsi wzi cia z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  

6.5.Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne projektu ze wskazaniem przyj tej metodyki ich 
szacowania – identyfikacja, czy projekt jest projektem du ym 

6.5.1.Koszty przygotowawcze  
6.5.2.Koszty prac budowlano – monta owych, wielko  nak adów na maj tek trwa y 
6.5.3.Pozosta e kategorie kosztów 

6.6.Stopie  przygotowania przedsi wzi cia do realizacji  
6.7.Dzia ania informacyjno – promocyjne 
6.8. Niezb dne inwestycje odtworzeniowe przedsi wzi cia w fazie operacyjnej. 
7. Analiza oddzia ywania na rodowisko, z uwzgl dnieniem potrzeb dotycz cych przystosowania si  i 

agodzenia zmian klimatu oraz odporno ci na kl ski ywio owe 
7.1.Zgodno  projektu z politykami ochrony rodowiska 

7.1.1.Sposób wdro enia przez projekt polityki UE w zakresie zrównowa onego rozwoju, ochrony 
rodowiska, zmian klimatu (europejska polityka w dziedzinie zmian klimatycznych, 

zatrzymania utraty bioró norodno ci itd.)  
7.1.2.Przyczynianie si  wdro enia projektu do przestrzegania zasady ostro no ci i dzia  

zapobiegawczych 
7.1.3.Sposób wdro enia przez projekt zasady zapobiegania zanieczyszczeniom u ród a  i zasady 

zanieczyszczaj cy p aci  
7.1.4. Przystosowanie do zmian klimatu i agodzenia zmiany klimatu, a tak e odporno  na kl ski 

ywio owe 
7.2.Ocena oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko (OO )  
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7.2.1.Klasyfikacja przedsi wzi cia pod katem wymogu przeprowadzenia oceny oddzia ywania na 
rodowisko w wietle przepisów prawa polskiego i UE.  

7.2.2.Ocena oddzia ywania przedsi wzi cia na rodowisko wraz z prezentacj  przeprowadzonych 
post powa  administracyjnych.  

 7.2.2.1. Zadania z przeprowadzon  ocen  oddzia ywania na rodowisko 
 7.2.2.2. Zadania bez oceny oddzia ywania na rodowisko wraz z uzasadnieniem braku 

kwalifikacji do oceny 
7.2.3.Ocena wp ywu przedsi wzi cia na obszary Natura 2000 wraz z prezentacj  przeprowadzonych 

post powa  administracyjnych.  
7.2.4.Rozwi zania na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddzia ywania na 

rodowisko.  
7.3.Spójno  przedsi wzi cia z sektorowymi planami i programami zwi zanymi z wdro eniem polityki 
wspólnotowej lub przepisów dotycz cych gospodarki wodno- ciekowej.  

7.3.1. Zgodno  aglomeracji, na obszarze której realizowany jest przedsi wzi cie z dyrektyw  
91/271/EWG dotycz  oczyszczania cieków komunalnych 

      7.3.2. Wp yw przedsi wzi cia na jednolit  cz  wód 
7.4. Przystosowanie do zmian klimatu i agodzenie zmiany klimatu, a tak e odporno  na kl ski ywio owe 

 7.4.1. Przyczynianie si  projektu do wdra ania Strategii „Europa 2020” 
7.4.2. Wp yw projektu na emisj  gazów cieplarnianych, koszt zewn trzny w gla, zastosowanie 

odnawialnych róde  energii 
 7.4.3. Odporno  projektu na zmienno  klimatu 

7.5.Strategiczne oceny oddzia ywania na rodowisko.  
7.5.1.Strategiczna ocena oddzia ywania na rodowisko (zgodnie  z Dyrektyw  2001/42/WE) planów 

i programów, z których wynika realizacja przedsi wzi cia.  
7.5.2.Uwzgl dnienie skutków realizacji przedsi wzi cia w sporz dzonych prognozach oddzia ywania 

planów i programów na rodowisko.  
8. Plan wdro enia i funkcjonowania projektu   
8.1.Struktura wdra ania przedsi wzi cia, zestawienie i harmonogram niezb dnych dzia , w tym 
instytucjonalnych i administracyjnych, w celu wdro enia przedsi wzi cia  
8.2.Struktura i schemat organizacyjny JRP  
8.3.Proponowany zakres kontraktów, procedury kontraktowe, harmonogram og aszania przetargów i 
podpisywania kontraktów  
8.4.Harmonogram realizacji przedsi wzi cia oraz plan p atno ci  
8.5. Zarz dzanie infrastruktur  po zako czeniu realizacji przedsi wzi cia 

8.5.1. Opis struktury organizacyjnej i w asno ciowej po zako czeniu realizacji przedsi wzi cia  
 8.5.2. Zachowanie trwa ci projektu 

9. Plan finansowania przedsi wzi cia  
9.1.Struktura i ród a finansowania kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsi wzi cia z 
podzia em na lata realizacji inwestycji 
9.2 Ocena zdolno ci beneficjenta i podmiotów upowa nionych do ponoszenia wydatków kwalifikowanych 
(o ile dotyczy) do zapewnienia wk adu w asnego  
9.3.Przewidywane sposoby i ocena realno ci ustanowienia zabezpiecze  dla zwrotnych róde  finansowania 
inwestycji (z uwzgl dnieniem wyników analizy ryzyka) 
10. Analiza finansowa i analiza trwa ci 
10.1.Za enia makroekonomiczne, metodyka analizy finansowej i analizy trwa ci  
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10.2.Prognoza przychodów i kosztów w okresie odniesienia dla scenariusza bez projektu i scenariusza z 
projektem  

10.2.1. Za enia i prognozy kosztów operacyjnych (wg ich rodzajów) oraz pozosta ych przychodów 
i kosztów operacyjnych 

10.2.2.Prognoza przychodów, w tym strategia cenowa  
10.2.3.Zapotrzebowanie na kapita  obrotowy  
10.2.4. Prefinansowanie wydatków zwi zanych z projektem  

10.3.Za enia analizy finansowej i analizy finansowej efektywno ci przedsi wzi cia 
      10.3.1 Identyfikacja, czy projekt generuje dochód 
10.4.Obliczenie maksymalnego wk adu funduszy UE z uwzgl dnieniem zrycza towanej  
         stawki procentowej dochodów dla dzia ania 2.3 POIi  
10.5.Analiza finansowej efektywno ci przedsi wzi cia 
     10.5.1 Obliczenie zwrotu z inwestycji (FNPV/C i FIRR/C bez i ze wsparciem UE) 

     10.5.2  Obliczenie zwrotu z kapita u krajowego (FNPV/K i FIRR/K bez i z wsparciem  UE (dotyczy du ych 
projektów) 

10.6 Prognoza sprawozda  finansowych beneficjenta i podmiotów upowa nionych do ponoszenia 
wydatków kwalifikowanych (o ile dotyczy) i ich analiza wska nikowa 
10.7.Ocena prognoz sprawozda  finansowych beneficjenta i podmiotów upowa nionych do ponoszenia 
wydatków kwalifikowanych (o ile dotyczy), w  kontek cie potwierdzenia ich trwa ci finansowej w fazie 
operacyjnej 
11. Analiza kosztów i korzy ci 
11.1.Metodyka analizy kosztów i korzy ci (analizy ekonomicznej) 
11.2.Analiza kosztów zwi zanych z realizacj  przedsi wzi cia z punktu widzenia spo eczno ci (jako ciowa i 
ilo ciowa) 
11.3.Analiza korzy ci zwi zanych z realizacj  przedsi wzi cia z punktu widzenia spo eczno ci (jako ciowa i 
ilo ciowa), w tym skutki przedsi wzi cia dla zatrudnienia 
11.4.  Analiza ekonomiczna (dotyczy du ych projektów) 

    11.4.1  Korekty przep ywów pieni nych przedsi wzi cia  
           11.4.1.1 Efekty fiskalne 
           11.4.1.2 Efekty zewn trznych wynikaj cych z kosztów i korzy ci zewn trznych   
                         zidentyfikowanych z punktu widzenia spo eczno ci 
           11.4.1.3 Przekszta cenie cen rynkowych w ceny rozrachunkowe 
           11.4.1.4 Inne korekty 
    11.4.2 Obliczenie ekonomicznej warto ci bie cej netto (ENPV) i ekonomicznej wewn trznej stopy 

zwrotu (ERR) 
    11.4.3 Obliczenie wska nika zdyskontowanych korzy ci do zdyskontowanych kosztów  B/C 

12. Analiza ryzyka i wra liwo ci 
12.1.Analiza wra liwo ci  

12.1.1.Badane zmienne i ich wp yw na wska niki finansowej  i ekonomicznej (o ile dotyczy) 
efektywno ci przedsi wzi cia oraz jego trwa  finansow   

12.1.2.Zestawienie zmiennych zidentyfikowanych jako krytyczne  
12.1.3.Warto ci progowe dla zmiennych krytycznych  

12.2. Jako ciowa analiza ryzyka  
12.2.1.   Lista zidentyfikowanych ryzyk  
12.2.2. Matryca ryzyka (przyczyny wyst pienia ryzyka, ew. zwi zek z analiz   
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            wra liwo ci, skutki i prawdopodobie stwo wyst pienia, poziom ryzyka,  
            mitygacja ryzyka, ryzyka rezydualne)  
12.2.3   Interpretacja matrycy ryzyk 

12.3. Ilo ciowa analiza ryzyka (o ile dotyczy) 
12.4.Dzia ania zapobiegaj ce wyst pieniu zidentyfikowanych ryzyk lub ograniczaj ce skutki ich wyst pienia. 
 
Uwaga 1. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnie  zwi zanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 cz  
Studium Wykonalno ci stanowi za cznik obliczeniowy w formie arkusza kalkulacyjnego, który nale y 
do czy  do Studium Wykonalno ci w wersji papierowej i elektronicznej w formie aktywnego modelu 
finansowego w formacie *.xls, *.xlsx lub *.xlsm z odblokowanymi formu ami lub równowa nymi. 
Uwaga 2. Powy szy zakres studium nie zamyka listy informacji i dokumentów jakie nale y zawrze  w 
Studium. Brak wyszczególnienia jakiejkolwiek z wymaganych przez IW do przedstawienia w Studium, nie 
zwalnia Wykonawcy z obowi zku jej opracowania i zamieszczenia. 
 
Opracowane Studium Wykonalno ci wraz z za cznikami Wykonawca przed y Zamawiaj cemu w wersji 
elektronicznej – pliki edytowalne oraz w formie skanów, na no niku CD/DVD i w wersji papierowej w 3 
egz. 
Uwaga 3. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  zmiany ilo  egzemplarzy o nie wi cej jak 20%. 
 

3.3 Wskazane przez Zamawiaj cego za czniki do wniosku o dofinansowanie maj  zosta  wykonane 
zgodnie z List  i zakresem wymaganych za czników do wniosku o dofinansowanie (II typ 
projektów) – stanowi cych za cznik nr 2 do Regulaminu konkursu Dzia ania 2.3 Gospodarka 
wodno – ciekowa w aglomeracjach (KONKURS nr POIS.2.3/3/2016), dost pny na stronie 
internetowej Instytucji Wdra aj cej pod adresem http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-
programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/gospodarka-wodno-sciekowa-w-
aglomeracjach/art,5,iii-nabor-dla-dzialania-2-3-poiis-2014-2020-gospodarka-wodno-sciekowa-w-
aglomeracjach.html – Nabór dla dzia ania 2.3. POIi  2014-2020. 

 
W sk ad za czników do Wniosków wchodz  w szczególno ci:  
1. Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z map  w skali 

1:100 000 (lub w skali najbardziej zbli onej do wymienionej, tak aby rozmiar mapy nie przekracza  
formatu A2), okre laj  czytelnie lokalizacj  projektu w stosunku do obszarów Natura 2000 oraz opis 
wp ywu projektu na te obszary – zgodnie z wymogami okre lonymi w instrukcji do wype niania wniosku 
o dofinansowanie. 

2. Deklaracja w ciwego organu odpowiedzialnego za gospodark  wodn  – zgodnie z wymogami 
okre lonymi w instrukcji do wype niania wniosku o dofinansowanie. 

3. Tabela dotycz ca przestrzegania przez aglomeracje b ce przedmiotem formularza wniosku o 
dofinansowanie przepisów dyrektywy dotycz cej oczyszczania cieków komunalnych - zgodnie z 
wymogami okre lonymi w Instrukcji do wype niania wniosku o dofinansowanie. 

4. Studium wykonalno ci – aktualne, przygotowane zgodnie z wymaganym zakresem studium 
wykonalno ci dla przedsi wzi  inwestycyjnych w sektorze wodno – ciekowym.  

5. Mapa, na której wskazano obszar projektu oraz dane geograficzne – zgodnie z wymogiem okre lonym 
w pkt B.3.1 Instrukcji do wype niania wniosku o dofinansowanie. 
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6. Dokumentacja zwi zana z przeprowadzonym post powaniem ws. oceny oddzia ywania na rodowisko, 
zgodna z dyrektyw  Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 czerwca 2001 r. nr 2001/42/WE oraz 
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 2011 r. nr 2011/92/UE (ze zmianami) – 
zakres wymaganych dokumentów i sposób ich uporz dkowania zosta  wskazany pkt. F.3.3 wniosku o 
dofinansowanie (dotyczy Za czników 6.1-6.3) oraz Zaleceniach dotycz cych zakresu wymaganych 
dokumentów i sposobu ich uporz dkowania w Za czniku nr 6 pn. „Dokumentacja zwi zana z 
przeprowadzonym post powaniem ws. oceny oddzia ywania na rodowisko” do wniosku o 
dofinansowanie projektu opublikowanych w og oszeniu o naborze.     Dodatkowo nale y do czy : 

 Za cznik 6.4 – o wiadczenie o zgodno ci zakresu rzeczowego decyzji o rodowiskowych 
uwarunkowaniach z zakresem rzeczowym projektu - zgodnie ze wzorem opublikowanym w 
og oszeniu o naborze, 

 Za cznik 6.5 – o wiadczenie o trwa ci decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach – 
zgodnie ze wzorem opublikowanym w og oszeniu o naborze 

7. Tabele do wniosku o dofinansowanie w EUR (w arkuszu kalkulacyjnym) – zgodnie ze wzorem 
opublikowanym w og oszeniu o naborze – dotyczy tylko du ych projektów (wype niane po 
pozytywnym zako czeniu oceny wniosku o dofinansowanie). 

8. Za cznik 8 – O wiadczenie o niezaleganiu z informacj  wobec rejestrów prowadzonych przez GDO  
(je li dotyczy Wnioskodawcy) 

9. Dokumenty formalno – prawne wnioskodawcy (kopie po wiadczone za zgodno  z orygina em): 
a) przedk adane przez gminy:  

i. za wiadczenie w ciwej komisji wyborczej o wyborze wójta/burmistrza/prezydenta, 
ii. wyci g z protoko u posiedzenia w ciwej rady gminy, stwierdzaj cy odebranie lubowania 

od wybranego wójta/burmistrza/prezydenta, 
iii. uchwa a rady gminy o powo aniu skarbnika, 

b) przedk adane przez zwi zki mi dzygminne: 
i. odpis z rejestru zwi zków mi dzygminnych, prowadzonego przez ministra w ciwego do 

spraw administracji publicznej, 
ii. statut zwi zku mi dzygminnego, 

iii. uchwa y zgromadzenia zwi zku o powo aniu cz onków zarz du zwi zku oraz o powo aniu 
skarbnika, 

c) przedk adane przez pozosta e jednostki: 
i. statut. 

10. Wykaz zada  obj tych przedsi wzi ciem wymagaj cych pozwolenia na budow  lub zg oszenia zamiaru 
budowy/wykonania robót budowlanych niewymagaj cych pozwolenia na budow  – zgodnie ze 
wzorem opublikowanym w og oszeniu o naborze. 

11. Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego – zgodnie ze wzorem opublikowanym w og oszeniu o naborze. 

12. Informacje dotycz ce aglomeracji, na obszarze których przewidziano realizacj  projektu, w tym wyniki 
analizy dotycz cej wska nika koncentracji aglomeracji – zgodnie ze wzorem opublikowanym w 
og oszeniu o naborze. 

13. wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane w zakresie, o 
którym mowa w art. 3 pkt 1 oraz 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 290) – zgodnie ze wzorem opublikowanym w og oszeniu o naborze. 

14. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta). 
15. Mapa aglomeracji sporz dzona zgodnie z wymogami okre lonymi w og oszeniu o konkursie. 
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16. Zestawianie kosztów projektu w podziale na kategorie wydatków kwalifikowanych (za cznik do pkt 
C.1 wniosku o dofinansowanie) – zgodnie ze wzorem opublikowanym w og oszeniu o naborze. 

17. Porozumienie zawarte pomi dzy wnioskodawc  a podmiotem, który jest upowa niony do ponoszenia 
wydatków kwalifikowanych w okresie wdra ania projektu (o ile dotyczy) – kopia po wiadczona za 
zgodno  z orygina em. 

18. Uchwa a Rady Gminy lub organu za ycielskiego (dla jednostek innych ni  gmina lub zwi zek gmin) 
upowa niaj ca do z enia wniosku o dofinansowanie, przyj cia do realizacji okre lonego w Studium 
Wykonalno ci przedsi wzi cia oraz akceptacji za onych w nim planów taryfowych, wraz z 
ewentualn  wieloletni  prognoz  dop at do taryf. 

19. wiadczenie wnioskodawcy dotycz ce zasad realizacji projektu – zgodnie ze wzorem opublikowanym 
w og oszeniu o naborze. 

20. wiadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu udzia u w asnego wraz z dokumentami potwierdzaj cymi 
ród a finansowania projektu (nie dotyczy rodków generowanych w ramach prowadzonej 

dzia alno ci) – zgodnie ze wzorem opublikowanym w og oszeniu o naborze. 
21. wiadczenie dotycz ce produkcji energii cieplnej i/lub elektrycznej – zgodnie ze wzorem 

opublikowanym w og oszeniu o naborze. 
22. wiadczenie w sprawie zgody na dor czanie pism za pomoc rodków komunikacji elektronicznej 

(dotyczy, je li wnioskodawca wyra a zgod  na ten sposób korespondencji) – zgodnie ze wzorem 
opublikowanym w og oszeniu o naborze. 

23. Wewn trzne procedury  zawierania umów, do których nie stosuje si  ustawy PZP – dotyczy 
wnioskodawcy oraz podmiotu upowa nionego do ponoszenia wydatków 

 
Uwaga 1. Powy sze za czniki nie zamykaj  listy dokumentów które nale y przygotowa  wraz z Wnioskiem. 
Brak wyszczególnienia jakiegokolwiek z wymaganych przez IW do z enia wraz z Wnioskiem, nie zwalnia 
Wykonawcy z obowi zku jego przygotowania. 
Przygotowane za czniki do Wniosku zostan  przed one Zamawiaj cemu w wersji elektronicznej – pliki 
edytowalne oraz w formie skanów, na no niku CD/DVD i w wersji papierowej w 3 egz. 
Uwaga 2. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  zmiany ilo  egzemplarzy o nie wi cej jak 20%. 
 

3.4 Opracowanie Programów Funkcjonalno – U ytkowych dla zada  inwestycyjnych przewidzianych do 
realizacji w ramach projektu, prowadzonych wed ug formu y „zaprojektuj i wybuduj”. Program 
Funkcjonalno – U ytkowy winien by  opracowany zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno – u ytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202 poz. 2072 ze zm.). Wykonawca opracuje PFU dla 
ka dego z Kontraktów oddzielnie. PROPOZYCJA PODZIA ÓW na kontrakty przedstawia si  
nast puj co.  

3.5 Dla zada  prowadzonych wed ug formu y „zaprojektuj i wybuduj” opracowanie kompletnych  SIWZ 
i og osze  na roboty budowlane, tj. og oszenie o zamówieniu, Instrukcja dla Wykonawców, Wzór 
umowy,  „opis przedmiotu zamówienia” w formie Programu Funkcjonalno – U ytkowego wraz z 
za cznikami i Warunkami wykonania i odbioru robót w formie uzgodnionej z Zamawiaj cym.  SIWZ 
ma zosta  opracowany w oparciu o ustaw  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych 
(tj. Dz. U. 2015, poz. 2164, z pó n. zm.) 
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Kontrakt I – Rozdzia  kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymiana sieci wodoci gowej w centrum 
miasta Tuchowa. 
Zadanie 1. Adaptacja kanalizacji ogólnosp awnej wraz z jej modernizacj : 

a) Zaprojektowa  i wykona  kanalizacj  deszczow  wraz z przepi ciami  istniej cych odwodnie  
budynków mi dzy innymi w ci gu ulic:  

boka, Sobieskiego, Rynek, Ogrodowa, Ko ciuszki, Wróblewskiego, Widok, Chopina, Kolejowa, 
Konopnickiej, Kopernika, 650-lecia, Sikorskiego, Kazimierza Wielkiego, Szkolna, Zielona, Reymonta, 
Grochmala, osiedle Centrum (bloki), eromskiego,  Szpitalna, M ca, D ugiej, Dzier ona, 
Wyszy skiego, Rozwadowskich, Prusa, Jana Paw a II, K pielowa, Podwale 

czna d ugo  kanalizacji deszczowej (bez przepi  i przy czy) ok. 11,5 km 
Zadanie 2. Budowa nowej kanalizacji wraz z przepi ciami istniej cych przy czy. 

a) Zaprojektowa  i wykona  kanalizacj  sanitarna wraz z przepi ciami przy czy mi dzy innymi w ci gu 
ulic: 

boka, Sobieskiego, Rynek, Ogrodowa, Ko ciuszki, Wróblewskiego, Widok, Chopina, Kolejowa, 
Konopnickiej, Kopernika, 650-lecia, Sikorskiego, Kazimierza Wielkiego, Szkolna, Zielona, Reymonta, 
Grochmala, osiedle Centrum (bloki), eromskiego,  Szpitalna, M ca, D ugiej, Dzier ona, 
Wyszy skiego, Rozwadowskich, Prusa, Jana Paw a II, K pielowa, Podwale. 

czna d ugo  kanalizacji sanitarnej (bez przepi  i przy czy) ok. 11,5 km 
b) Zaprojektowa  i wykona  ruroci g t oczny z przepompowni przy ul. Ryglickiej do studni rozpr nej 

przy ul Tarnowskiej – ugo  ok. 0,6 km, 
c) Zaprojektowa  i wykona  wymian  odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie Bazyliki Mniejszej do ul. 

Ryglickiej – ugo  ok. 0,4 km, 
Zadanie 3. Modernizacja istniej cej sieci rozdzielczej wodoci gowej wraz z przepi ciem przy czy: 

a) zaprojektowa  i wykona  odcinki sieci wodoci gowej rozdzielczej wraz z przepi ciami istniej cych 
przy czy mi dzy innymi w ci gu ulic: 

eromskiego, od stadionu – Kolejowa – Bema, Bema, Chopina, Wróblewskiego, eromskiego – 
Grochmala – Reymonta – Jana Paw a II – Rynek – Daszy skiego, Rynek – Sobieskiego, Jana Paw a II 
– O . Centrum, Grochmala – Reymonta – Kolejowa, Grochmala – Przedszkole, eromskiego – 
Kolejowa, Rynek – Zielona, Daszy skiego – Ko ciuszki, Jana Paw a II – Szkolna – Zielona, Rynek – 
Chopina – Mickiewicza, Jana III Sobieskiego, Daszy skiego – K pielowa 
Reymonta - Szkolna – Zielona – Tarnowska, Wróblewskiego, czni Zielona –Daszy skiego, 
Daszy skiego – oczyszczalnia cieków, Wróblewskiego – Mickiewicza (Dom Kultury), Kazimierza 
Wielkiego – Sikorskiego, Kopernika, Konopnickiej, cznik Mickiewicza do Le niej, Dzier ona, 
Mickiewicza 

czna d ugo  (bez przepi  i przy czy) ok. 10,7 km 
Zadanie 4. Monta  urz dze  monitoruj cych przep yw cieków sanitarnych w celu identyfikacji nielegalnych 
zrzutów wód deszczowych i eliminacji infiltracji wynikaj cej z awarii systemów kanalizacyjnych. 
 
Kontrakt II – Modernizacja istniej cych magistrali wodoci gowych oraz alternatywne zasilanie gm. 
Ryglice i gm. Tuchów wraz z zabudow  systemu monitoruj cego przecieki. 
Zadanie 1. Wymiana magistrali od SUW Lubaszowa do w a zasuw przy ul. Polnej w Tuchowie – ok. 
2700mb.  
Zadanie 2. Wymiana magistrali od w a zasuw przy ul. Polnej do stadionu sportowego w Tuchowie – ok. 
1400mb.  
Zadanie 3. Wymiana magistrali od w a zasuw na ul. Polnej do zbiornika wody „Garbek” - ok. 1000 mb. 
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Zadanie 4. Po czenie ruroci giem rozdzielczym ul. S onecznej i ul. Le nej w Tuchowie – ok. 550mb. 
Zadanie 5. Wymiana istniej cych magistrali od SUW Lubaszowa do szko y podstawowej w Jod ówce 
Tuchowskiej - ok. 7100mb.  
Zadanie 6. Zasilanie gm. Ryglice wraz z przebudow  hydroforni „WITALIS” – ok. 2150mb. 
Zadanie 7. Wymiana sieci wodoci gowej wraz z przepi ciami przy czy w pozosta ych miejscowo ciach 
gminy Tuchów: Siedliska – ok. 3200mb,  Buchcice – ok. 3700mb, Zab dza + Piotrkowice – ok. 3400mb. 

czna d ugo  (bez przepi  i przy czy) – 25,2 km 
Zadanie 8. Zabudowa urz dze  monitoruj cych przep yw i jako  wody na sieciach magistralnych  
administrowanych przez SK „Dorzecze Bia ej” w celu identyfikacji awarii i strat wody. 
 
Kontrakt III – Zabudowa innowacyjnych urz dze  w oczyszczalni cieków w Tuchowie oraz na obiektach 
administrowanych przez SK „DB” 
Zadanie 1. Ci g technologiczny do odbioru i przeróbki osadów ciekowych z przydomowych oczyszczalni 
cieków na oczyszczalni cieków w Tuchowie. 

Zadanie 2. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów utrzymywanych przez Spó  
Komunaln  „Dorzecze Bia ej” dostosowanej do zapotrzebowania obiektów w tym oczyszczalni cieków w 
Tuchowie. 
Zadanie 3. Budowa instalacji wst pnego mechanicznego podczyszczania cieków surowych na oczyszczalni 
cieków w Tuchowie. 

Zadanie 4. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów utrzymywanych przez Spó  
Komunaln  „Dorzecze Bia ej” dostosowanej do zapotrzebowania obiektów w tym Stacji Uzdatniania Wody 
Lubaszowa. 
Zadanie 5. Budowa pompowni cieków i odcinka kanalizacji odprowadzaj cej cieki z SUW Lubaszowa do 
istniej cego systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzaj cego cieki do O  w Tuchowie. 
Zadanie 6. Doprowadzenie do SUW Lubaszowa sieci gazowej umo liwiaj cej ogrzewanie obiektu gazem 
ziemnym.  
 
Kontrakt IV – Zabudowa innowacyjnych urz dze  w oczyszczalni cieków w Ci kowicach wraz z 
modernizacj  i budow  sieci kanalizacyjnych oraz budowa nowej sieci wodoci gowej. 
Zadanie 1. Wymiana odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Góreckiego i ul. Dziubana – d ugo  ok. 
0,3km 
Zadanie 2. Rozbudowa i modernizacja pompowni przy ul. Boczna dzia ka 613/9 poprzez zwi kszenie 
przepustowo ci pompowni tj. dodanie dodatkowej pompy i wykonanie ruroci gu t ocznego do samej 
oczyszczalni – d ugo  ok. 0,5km 
Zadanie 3. Modernizacja pompowni przy ul. Krynickiej, dzia ka 950/3 poprzez zwi kszenie przepustowo ci 
pompowni tj. wymian  pomp i armatury.  
Zadanie 4. Zaprojektowanie i wykonanie monitoringu przep ywów na ruroci gu grawitacyjnym w rejonie 
ulicy Parkowej w celu sterowania t oczeniem w wypadku przepe nienia, zatkania ruroci gu grawitacyjnego  
w rejonie ul. Parkowej. 
Zadanie 5. Zaprojektowanie i wykonanie rozdzia u ruroci gów dolotowych do oczyszczalni od ul. Parkowej 
i ul. Ks. Wyrwy – ugo  ok. 0,3km 
Zadanie 6. Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej  grawitacyjnej w rejonie ul. Widok – ugo ci 
ok. 0,4km od  dzia ki  965/15  i  Ró anej  –  ugo ci ok. 0,45km od  dzia ki  933/28,   w  wyniku  czego  cieki  
zostan  grawitacyjnie przekierowane w rejon ul. Krynickiej i dalej poprzez zmodernizowane pompownie 
przy ul. Bocznej i Krynickiej do oczyszczalni cieków.   
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Zadanie 7. Zaprojektowanie i wybudowanie punktów poboru wody (wodomaty)  w miejscowo ci Jastrz bia 
i Kipszna.  
Zadanie 8. Budowa odcinka sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej ul. Spacerowa i Spacerowej w Ci kowicach 
w tym wodoci g o ugo ci ok. 0,8km i kanalizacja sanitarna o ugo ci ok. 0,8km 
Zadanie 9. Budowa odcinka sieci wodoci gowych w Bogoniowicach – ugo  ok. 3,0km  

czna d ugo  sieci (bez przepi  i przy czy) – 6,55 km 
Zadanie 10. Zaprojektowa  i  wybudowa  ci g technologiczny do odbioru i przeróbki osadów ciekowych z 
przydomowych oczyszczalni cieków oraz p uczk  piasku na ci gu technologicznym oczyszczalni. 
Zadanie 11. Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania obiektów oczyszczalni cieków w Ci kowicach  
o wydajno ci zapewniaj cej zasilanie oczyszczalni. 
Zadanie 12. Modernizacja obiektów budowlanych na oczyszczalni cieków w Ci kowicach. 
 
Kontrakt V – Zabudowa innowacyjnych urz dze  w oraz przebudowa kanalizacji 
Zadanie 1. Przebudowa istniej cej kanalizacji sanitarnej wraz z przepi ciami i ze zwi kszeniem rednicy na 
odcinku od szko y w Ryglicach do pompowni g ównej na terenie by ej oczyszczalni – ugo  ok. 0,85km 
Zadanie 2. Zabudowa urz dze  monitoruj cych przep yw i jako  wody na sieciach magistralnych  
administrowanych przez SK „Dorzecze Bia ej” na terenie gminy Ryglice w celu identyfikacji awarii i strat 
wody. 
Zadanie 3. Zaprojektowanie i wybudowanie punktów poboru wody (wodomaty)  w miejscowo ciach gminy 
Ryglice.  
Zadanie 4. Zaprojektowanie i wybudowanie punktów poboru wody (wodomaty)  w miejscowo ciach gminy 
Rzepiennik Strzy ewski. 

czna d ugo  kanalizacji sanitarnej (bez przepi  i przy czy) – 0,85 km 
 
W ramach prac zwi zanych z opracowaniem PFU Wykonawca opracuje: 

10. Koncepcj  planowanej infrastruktury stanowi  za cznik do programu funkcjonalno- 
ytkowego. Koncepcj  nale y opracowa  na mapach zasadniczych do celów opiniodawczych w 

skali 1:1000 lub 1:500, które wykonawca pozyska na w asny koszt. Cz  graficzna powinna 
przedstawia  przebiegi planowanej infrastruktury, lokalizacj  planowanych na sieciach obiektów i 
urz dze , w tym: studni kanalizacyjnych, przepompowni, hydroforni, wodomatów, zasuw, 
hydrantów itd.  Dla planowanych obiektów mi dzy innymi tj. pompownie cieków, hydrofornie, 
wodomaty, obiekty na oczyszczalni cieków oraz modernizowanych obiektów nale y przedstawi  
koncepcj  zagospodarowania terenu na mapach zasadniczych w skali 1:500, w tym planowane 
drogi dojazdowe, zjazdy z dróg publicznych, przy cza mediów, ogrodzenie terenu. 
Cz  opisowa powinna zawiera : 

 opis stanu istniej cego infrastruktury wodno- ciekowej na obszarze planowanej inwestycji, 
w tym opis stanu technicznego, niedoborów i potrzeb w zakresie gospodarki wodno-
ciekowej, 

 obliczenia technologiczne i hydrauliczne dla planowanej infrastruktury, 
 dobór planowanych urz dze , 
 opis planowanej infrastruktury, w tym mi dzy innymi: podstawowe wymiary obiektów, 

parametry techniczno-technologiczne urz dze , materia y. 
 opis prowadzonych robót budowlanych, 
 obliczenie przewidywanej ilo ci wykorzystywanych surowców, materia ów i energii oraz 

powstaj cych odpadów, 
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 szacunkowe nak ady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne, 
 wykaz planowanych obiektów i urz dze , w tym mi dzy innymi: ruroci gów, studni, 

armatury na sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej, nawierzchnie utwardzone, drogi 
dojazdowe itd. oraz  wykaz odtworze  zwi zanych z realizacj  planowanej infrastruktury. 

 wytyczne do projektowania i budowy planowanej infrastruktury.  
W opracowanej koncepcji dla przyj tego do realizacji zakresu rzeczowego nale y opisa  zasadno ci 
realizacji pod wzgl dem technicznym, ekonomicznym i rodowiskowym, w tym zgodno  zakresu z 
celami Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 

11. Dokumentacj  terenowo – prawn  w tym: lokalizacj  planowanych do budowy i modernizacji 
obiektów liniowych i kubaturowych, na mapach ewidencyjnych wraz z wykazem w cicieli dzia ek 
ewidencyjnych. Wykonawca pozyska na w asny koszt niezb dne materia y z ewidencji gruntów. 
Wykonawca uzyska zgody w cicieli dzia ek na wej cie w teren celem budowy planowanej 
infrastruktury. Zgody b  uzyskiwane poprzez podpisanie przez w cicieli umów (zgodnie z 
za czonym wzorem) wraz z za cznikiem graficznym, na którym przedstawiona zostanie lokalizacja 
planowanej infrastruktury. 

12. Dokumentacj  geotechniczn  w tym:  
 Opini  Geotechniczn ,  
 Dokumentacj  bada  pod a gruntowego,  
 Projekt geotechniczny  

13. Inwentaryzacj  zieleni, 
14. Uzgodnienia, warunki, opinie w cicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na dzia kach, 

przez które przebiega planowana inwestycja oraz w strefie oddzia ywania planowanej inwestycji 
 i koliduj cej z planowan  inwestycj  oraz warunki przy czenia obiektów do sieci, 

15. Wst pne uzgodnienia, warunki, opinie zarz dców dróg, cieków, rowów melioracyjnych, terenów 
zamkni tych zlokalizowanych na dzia kach, przez które przebiega planowana inwestycja oraz w 
strefie oddzia ywania planowanej inwestycji i koliduj cych z planowan  inwestycj   

16. Uzgodnienia i zalecenia konserwatora zabytków, je eli zajdzie taka konieczno  oraz wszelkie inne 
uzgodnienia i opinie niezb dne do realizacji zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 

17. Wykonawcza uzyska decyzje rodowiskowe dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego, 
realizowanego w ramach Projektu pn. "Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej zlewni rzeki 
Bia a w ramach programu Czysty Dunajec – faza II”. Dla ka dego z Kontraktów oddzielnie 
Wykonawca przygotuje wnioski o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacj  przedsi wzi cia wraz z Kart  informacyjn  przedsi wzi cia oraz Raportem oceny 
oddzia ywania na rodowisko, je eli zajdzie taka konieczno . Dokumenty nale y opracowa  z 
uwzgl dnieniem wp ywu oraz odporno ci planowanej infrastruktury na zmiany klimatu i zjawiska 
klimatyczne z nimi zwi zane, zgodnie z „Poradnikiem przygotowania inwestycji z uwzgl dnieniem 
zmian klimatu, ich agodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporno ci na kl ski ywio owe” 

18. Dla obszarów nieobj tych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wykonawcza 
przygotuje wnioski wraz z za cznikami i uzyska decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 

 
Uwaga. Zamawiaj cy nie wyklucza zmiany ilo ci zada  i zaszeregowania w poszczególnych Kontraktach. 
Liczba Kontraktów jest sta a i nie ulegnie zmianie. 
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Wraz z przygotowaniem Programu Funkcjonalno – U ytkowego, Wykonawca sporz dzi i przeka e 
Zamawiaj cemu: 

a. Ustalenie „warto ci zamówienia” zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
18.05.2004r. w sprawie okre lania metod i podstaw sporz dzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
okre lonych w programie funkcjonalno – u ytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389 ze zm.); 

b. Kompletny  SIWZ i og oszenie na roboty budowlane, tj. og oszenie o zamówieniu, Instrukcja dla 
Wykonawców, Wzór umowy,  „opis przedmiotu zamówienia” w formie Programu Funkcjonalno – 

ytkowego wraz z za cznikami i Warunkami wykonania i odbioru robót w formie uzgodnionej z 
Zamawiaj cym.  SIWZ ma zosta  opracowany w oparciu o ustaw  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówie  publicznych (tj. Dz. U. 2015, poz. 2164, z pó n. zm.) 

c.  „tabele elementów scalonych” stanowi cej za cznik do postepowania przetargowego w formie i 
stopniu szczegó owo ci uzgodnionej z Zamawiaj cym. 

 
Opracowane  PFU  z  dokumentami  o  których  mowa  w  pkt  3.4  a,  b  i  c  OPZ,  Wykonawca  przed y  
Zamawiaj cemu w wersji elektronicznej – pliki edytowalne oraz w postaci skanów, na no nikach CD/DVD 
oraz w wersji papierowej po 3 egz. 
Uwaga. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  zmiany ilo  egzemplarzy o nie wi cej jak 20%. 
Wszystkie opracowane dokumentacje przetargowe, po ich sporz dzeniu wymagaj  uzyskania pozytywnej 
opinii Zamawiaj cego i IW. Dlatego Wykonawca w ramach i terminie realizacji niniejszego przedmiotu 
zamówienia zobowi zany b dzie do uzyskania takich opinii. 
 

3.6 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje równie  i projekt koncepcyjny elektrowni 
fotowoltaicznej, który ma zawiera  co najmniej poni sze elementy: 

 graficznie ilustrowany projekt 3D; 
 oszacowanie zysku energetycznego; 
 oszacowanie stopnia zu ycia energii na potrzeby w asne; 
 wyszczególnione wszystkie starty (zwi zane z zacienieniem, przewodami, efektem odbicia, 

temperatur  itp.); 
 zysk z kWp; 
 wspó czynnik wydajno ci (PR); 
 wykres przedstawiaj cy szacowany zysk energetyczny z podzia em na miesi ce, zu ycie energii, 

zu ycie w asne energii, energi  oddawan  do sieci oraz pobór energii z sieci; 
 graficznie zilustrowane oszcz dno ci w rachunkach za energi  elektryczn ; 
 specyfikacja techniczna u ytych komponentów; 
 schemat elektryczny; 
 graficznie zilustrowane strefy zacienienia (3D); 
 graficznie zilustrowane otoczenie wraz z elementami zacieniaj cymi (3D) 

 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi co najmniej dwie ró ne alternatywne 
propozycje lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z informacj  o plusach i minusach ka dego z 
rozwi za . 
  
Projekt koncepcyjny ma by  przygotowywany z uwzgl dnieniem lokalnych warunków klimatycznych z 
wykorzystaniem aplikacji MeteoSyn lub równowa ny. 
Opracowane projekt koncepcyjny, Wykonawca przed y Zamawiaj cemu w wersji elektronicznej – pliki 
edytowalne oraz w postaci skanów, na no nikach CD/DVD oraz w wersji papierowej po 3 egz. 
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Uwaga. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  zmiany ilo  egzemplarzy o nie wi cej jak 20%. 
 

3.7 W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje równie  i wnioski z za cznikami i uzyska 
w szczególno ci: 

 decyzje w sprawie zwolnienia z zakazu wykonywania urz dze  wodnych, wznoszenia innych 
obiektów budowlanych, zmiany ukszta towania terenu itd. (rozumianych w my l art. 17 ustawy z 
dnia 05.01.2011r o zmianie prawa wodnego jako obszary bezpo redniego zagro enia powodzi ), 
które planowane b  na obszarach szczególnego zagro enia powodzi  rzeki Bia a, które zosta y 
wyznaczone w Studium okre laj cym granice obszarów bezpo redniego zagro enia powodzi  dla 
terenów nieobwa owanych w zlewni Dolnego Dunajca, 

 warunki przy czenia do sieci z TAURON projektowanych elektrowni s onecznych – baterii 
fotowoltaicznych, 

 uzgodnienia dla planowanych do modernizacji i budowy sieci na terenach zamkni tych jak Drogi 
Wojewódzkie czy PKP, 

 inne niezb dne decyzje do prawid owego przygotowania Wniosku wraz z za cznikami. 
 
Pozyskane decyzje i uzgodnienia, Wykonawca przeka e Zamawiaj cemu w formie orygina ów oraz w 
wersji elektronicznej – skany dokumentów, na no nikach CD/DVD w 3 egz. 
Uwaga. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  zmiany ilo  egzemplarzy o nie wi cej jak 20%. 
 
 

4. Pozosta e wymagania 
4.1 Studium Wykonalno ci b dzie spójne z przygotowanym w ramach zamówienia Wnioskiem 

aplikacyjnym i za cznikami do niego. 
4.2 Wykonawca profesjonalnie przedstawi i uzasadni projekt co do celowo ci jego realizacji przy 

wspó finansowaniu ze rodków europejskich, tj. sporz dzi Streszczenie Studium i podsumowanie – 
zawieraj ce g ówne wnioski oraz wskazanie miejsc, w których dokument odnosi si  do kryteriów 
oceny i wyboru projektów POIi ). 

4.3 W celu jak najlepszego przeprowadzenia analiz, przedstawienia wniosków oraz rekomendacji do 
decyzji i dzia  zwi zanych z projektem, dopuszcza si  mo liwo  modyfikacji zakresu 
merytorycznego Studium Wykonalno ci. 

4.4 Wniosek o dofinansowanie wraz z niezb dnymi za cznikami oraz Studium wykonalno ci zostan  
sporz dzone zgodnie z aktualnymi wytycznymi, kryteriami, regulaminami, wzorami i instrukcjami 
konkursu Dzia ania 2.3 Gospodarka wodno – ciekowa w aglomeracjach (KONKURS zamkni ty nr 
POIS.2.3/3/2016).  

4.5 W przypadku ewentualnych uwag, wyja nie  lub uzupe nie  zg oszonych przez Instytucj  
Wdra aj /Po rednicz  na etapie oceny formalnej lub merytorycznej, a tak e w momencie 
nowelizacji wytycznych programowych, Wykonawca zobowi zany jest do wprowadzenia na 

asny koszt korekty tre ci sporz dzonych dokumentów b cych przedmiotem zamówienia w 
wyznaczonym przez Zamawiaj cego terminie. 

 
4.6 Ponadto, Wykonawca sporz dzi w ramach przedmiotu zamówienia: 

I. Analiz  rynku (dla wszystkich kosztów), 
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II. Tabel  przedstawiaj ca koszty realizacji projektu z wyszczególnieniem sposobu kalkulacji 
kosztów (model finansowy w edytowalnym formacie xls). 

 
 

5. Postanowienia ko cowe. 
Wykonawca w terminie siedmiu (7) od podpisania umowy z y raport wst pny, który b dzie zawiera  w 
szczególno ci szczegó owy harmonogram realizacji prac obejmuj cy m. in.: okresy realizacji poszczególnych 
etapów wraz z terminami krytycznymi, wyra nie wyszczególnione poszczególne funkcje, dzia ania i zadania 
dla wszystkich g ównych operacji, kadr  zaanga owan  w realizacj  zamówienia oraz informacj  o 
podwykonawcach. Termin zg oszenia uwag przez Zamawiaj cego do raportu wst pnego do 7 dni od dnia 
otrzymania raportu. Raport wst pny nale y przekaza  w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji 
elektronicznej edytowalnej. 
 
Raport ko cowy cz.1 zostanie z ony w terminie do trzydziestu (30) dni od 28.02.2017 roku, tj. terminu na 
skuteczne z enie przez Wykonawc  wniosku o dofinansowanie wraz z za cznikami. Raport ten winien 
szczegó owo opisywa  wszystkie poczynione dzia ania i powsta e w ich wyniku dokumenty. Termin 
zg oszenia uwag przez Zamawiaj cego do raportu ko cowego cz.1 do 7 dni od dnia otrzymania raportu. 
Raport ko cowy cz.1 nale y przekaza  w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej 
edytowalnej. 
 
Raport ko cowy cz.2 zostanie z ony w terminie do siedmiu (7) dni od dnia zako czenia wykonywania 
wszystkich zada  w ramach umowy. Raport ten winien szczegó owo opisywa  wszystkie poczynione 
dzia ania i powsta e w ich wyniku dokumenty. Termin zg oszenia uwag przez Zamawiaj cego do raportu 
ko cowego cz.2 do 7 dni od dnia otrzymania raportu. Raport ko cowy cz.2 nale y przekaza  w 3 egz. w 
wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej edytowalnej. 
 
Raport ad hoc. 
Wykonawca b dzie dostarcza  raporty ad hoc (których tre  ka dorazowo b dzie okre la  Zamawiaj cy) w 
terminie 7 dni od zg oszenia przez Zamawiaj cego takiego zapotrzebowania. Termin zg oszenia uwag przez 
Zamawiaj cego: do 7 dni od dnia otrzymania raportu. Raport ad hoc nale y przekaza  w 3 egz. w wersji 
papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej edytowalnej. 
 
 

6. Postanowienia ko cowe. 
6.1 Wykonawca zobowi zany jest do analizy wszelkiej, niezb dnej do przygotowania przedmiotu 

zamówienia dokumentacji, kosztorysów – o ile takie istniej , projektów, programów itd. oraz 
dokumentów i wytycznych dotycz cych nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 ju  
zatwierdzonych (wraz z ich aktualizacjami) i przyj tych w najbli szej przysz ci, m.in: 

 Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko 2014 – 2020 z dnia 16 grudnia  
2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

 Szczegó owy  Opis  Osi  Priorytetowych  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  rodowisko  2014-
2020 z za cznikami z dnia 13 kwietnia 2016 r., 

 Wytyczne w zakresie zagadnie  zwi zanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym 
projektów generuj cych dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020 z dnia 18 marca 2015 
r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 
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 Podr cznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójno ci 2014-2020 w zakresie 
informacji i promocji, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalno ci wydatków w ramach  Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i rodowisko na lata 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 

 Za cznik do Uchwa y nr 2/2015 Komitetu Monitoruj cego Program Operacyjny Infrastruktura i 
rodowisko   2014-2020  z  dnia  25  marca  2015  r.  w  sprawie  przyj cia  horyzontalnych  formalnych  

kryteriów wyboru projektów dla osi I-IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko 2014-
2020, 

 Za cznik do Uchwa y nr 3/2015 Komitetu Monitoruj cego Program Operacyjny Infrastruktura i 
rodowisko  2014-2020 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyj cia horyzontalnych merytorycznych 

I stopnia kryteriów wyboru projektów dla osi I-IX Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
rodowisko 2014-2020. 

 


