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Definicje: 
  
1. Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający (SUZ) –  powołany w Instytucji Pośredniczącej  

I szczebla (Ministerstwie Środowiska), nadzorujący skuteczność i prawidłowość 

zarządzania i wdraŜania Funduszu Spójności w sektorze środowiska. 

2. Instytucja  WdraŜająca (IW) – dysponent Funduszu Spójności odpowiedzialnego za 

wdraŜanie Programów w Polsce - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.  

3. Instytucja Zarządzająca (IZ) – (Minister Rozwoju Regionalnego, do dnia 31 

października 2005 roku Minister Gospodarki i Pracy), odpowiedzialna za zarządzanie i 

koordynacje Funduszu Spójności na szczeblu krajowym. 

4. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – decyzją z dnia 7 

grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na 

lata 2007-2013. W ramach programu realizuje się duŜe inwestycje infrastrukturalne  

w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa 

narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyŜszego. 

5. Ustawa Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.). 

6. SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w rozumieniu Ustawy Pzp. 

7. Projekt – naleŜy przez to rozumieć przedsięwzięcie współfinansowane ze środków 

Funduszu Spójności Nr POIS.01.01.00-00-003/08 pn. „Rozwój i modernizacja gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. 

8. Umowa o dofinansowanie Projektu „Rozwój i modernizacja gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” – umowa zawarta między 

Instytucją WdraŜającą (NFOŚiGW w Warszawie), a  Beneficjentem , dotycząca udzielenia 

dofinansowania na realizację Projektu w ramach POIiŚ, określająca prawa i obowiązki 

stron umowy związaną z realizacją Projektu.  

9. Umowa – odnosi się do umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą która obejmuje 

prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją Projektu. 

10. Wydatek kwalifikowany – to wydatek lub koszt poniesiony przez Beneficjenta  

w związku z realizacją projektu w ramach POIiŚ, zgodnie z zasadami obowiązującymi  

w Wytycznych, który kwalifikuje się do refundacji ze środków przeznaczonych na 

realizację POIiŚ w trybie określonym w Umowie o Dofinansowanie.  

11. Okres kwalifikowania wydatków – to okres w którym mogą być ponoszone Wydatki 

Kwalifikowane, okres ten jest określony w Umowie o Dofinansowanie.  
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12. Zamawiający/Beneficjent  – oznacza  „Wodociągi” Sp. z o.o. ul. Reymonta 12,         

48-340 Głuchołazy, Polska. 

13. MAO - (Measure Authorising Officer) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu 

14. JRP – Jednostka Realizująca Projekt powołana dla całościowego nadzorowania 

wdraŜania Projektu „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Głuchołazy”. 

15. Inspektor ds. Promocji – osoba nadzorująca działania w zakresie Public Relations w 

ramach realizacji projektu „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gminy Głuchołazy”. 

16. Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 

złoŜyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 

17. Wykonawca Robót – podmiot wykonujący Umowę na Roboty, odnosi się do 

przedsiębiorstwa/osoby prawnej zatrudnionej przez Zamawiającego dla wykonania robót 

opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia.  

18. Roboty – odnosi się do wykonywania stałych i czasowych robót objętych Umową na 

Roboty i niezbędnych do zakończenia Projektu „Rozwój i modernizacja gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy”. 

19. Dosięgnik – naleŜy przez to rozumieć, element sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 

mierzony od sieci głównej do granicy posesji, 

20. Data Rozpoczęcia, Świadectwo Przejęcia, Świadectwo Wykonania, Okres 

Zgłaszania Wad – nomenklatura FIDIC stosowana w Warunkach Kontraktowych dla 

Budowy dla robót inŜynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 

wydanie angielsko–polskie 2004 r. (tłumaczenie 1, wydania 1999 — wersja SIDIR)          

i Warunkach Kontraktowych dla Urządzeń, 

21. Wytyczne wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: 

1) „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013” – Złącznik Nr 1a do OPZ oraz 

2) „Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i 

naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko” – Złącznik Nr 1b do OPZ, 

wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (aktualne Wytyczne: lipiec 2009 

r., naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe Wytyczne mogą ulegać zmianom / modyfikacją w trakcie 

trwania kontraktu, dlatego obowiązkiem Wykonawcy jest ich bieŜący monitoring).  
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1. Informacje podstawowe 

1.1. Kraj Beneficjenta 

Rzeczpospolita Polska. 

 

1.2. Strony zaangaŜowane w Projekt  

1.2.1. Beneficjent Projektu 

„Wodociągi” Sp. z o.o. (będąca jednoosobową spółką Gminy Głuchołazy) 

ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy 

Polska 

1.2.2. Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający (SUZ) odpowiedzialny za 

wdraŜanie Funduszu Spójności w imieniu Ministerstwa Środowiska: 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

ul. Wawelska 52/54  

00-922 Warszawa 

Polska 

1.2.3. Instytucja Zarządzająca  

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 

Polska 

1.2.4. Instytucja WdraŜająca 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ul. Konstruktorska 3a 

02-673 Warszawa 

Polska. 

1.2.5. Zamawiający 

Beneficjent Projektu odpowiedzialny za podpisanie umowy. 

 

1.3. Informacja o Funduszu Spójności 

Fundusz Spójności został utworzony na mocy postanowień art. 161 Traktatu 

ustanawiającego Wspólnotę Europejska. Rada Unii Europejskiej powołała do Ŝycia ten 

instrument finansowy Rozporządzeniem Rady na 1164/94/WE z dnia 16 maja 1994 

roku. 
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Fundusz Spójności jako instrument polityki spójności gospodarczej i społecznej, 

współfinansuje projekty w dziedzinie środowiska naturalnego oraz sieci 

transeuropejskich w zakresie infrastruktury i transportu. Przyczynia się on do 

zapewnienia równowagi społecznej i gospodarczej krajów członkowskich. 

 

Główne cele Funduszu Spójności w sektorze ochrony środowiska są następujące: 

� wsparcie dla krajów w osiągnięciu „acquis” – ochrona środowiska, 

� wsparcie dla krajów w adaptacji własnego prawa do prawodawstwa i standardów 

Wspólnoty Europejskie w zakresie ochrony środowiska. 

 

Priorytetowe sektory: 

� ścieki, 

� woda do picia, 

� gospodarka odpadami, 

� zanieczyszczenie powietrza. 

 

1.4. Opis Projektu 

 

Projekt „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 

Głuchołazy” jest realizowany w województwie opolskim na południu Polski na terenie 

gminy Głuchołazy naleŜącej do dwóch aglomeracji: Nysa i Prudnik, o powierzchni 167 

km2, zamieszkałej przez 25,9 tys. osób.  

Przedsięwzięcie obejmuje miasto Głuchołazy i 14 sołectw (Burgrabice, Biskupów, 

Charbielin, Gierałcice, Jarnołtówek, Konradów, Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, 

Pokrzywna, Polski Świętów, Sławniowice, Skowronków, Wilamowice Nyskie). 

Poszczególne zadania obejmują realizację inwestycji na niŜej wskazanych obszarach: 

 

Zadanie I Markowice, Polski Świętów, Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie, 

Zadanie II Konradów, 

Zadanie III Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, Gierałcice, 

Zadanie IV Charbielin, Nowy Las, 

Zadanie V Jarnołtówek, Pokrzywna, 

Zadanie VI Głuchołazy, 

Zadanie VII Głuchołazy 
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Zadanie VIII Głuchołazy 

Zadanie IX Sławniowice, 

Zadanie X Skowronków, 

Zadanie XI w ramach zaplanowanego w tym zadaniu systemu monitoringu 

przewidziano objęcie nim wszystkich obiektów w gminie. 

 

Celem Projektu jest wyposaŜenie Gminy Głuchołazy w infrastrukturę techniczną 

umoŜliwiającą: 

� odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 

91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

� spełnienie przez aglomeracje Nysa i Prudnik (w obszarze Gminy Głuchołazy) 

wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (Nysa - RLM 

145 997 i Prudnik - RLM 32 096), 

� zapewnienie mieszkańcom gminy Głuchołazy odpowiedniej ilości i jakości wody do 

picia odpowiadającej standardom określonym w Dyrektywie 98/83/EC                 

z 3 listopada 1988 w sprawie jakości wody przeznaczonej do picia oraz 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 

poz.417). 

 

Ponadto celem przedsięwzięcia jest: 

� podniesienie standardu Ŝycia mieszkańców gminy, 

� zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 

� wzmocnienie lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy, 

� rozwinięcie usług, szczególnie turystycznych i agroturystycznych. 

 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na powyŜszym terenie ma równieŜ 

istotne znaczenie ze względu na ochronę zasobów wodnych rzeki Biała Głuchołaska     

i Nysa Kłodzka, będących źródłami wody do picia dla mieszkańców gminy Nysa i 

miasta Wrocławia. 
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Zakres rzeczowy Projektu „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie gminy Głuchołazy” obejmuje budowę sieci wodociągowej z dosięgnikami        

o łącznej długości ok. 73 km (w tym ok. 25 km modernizacji), kanalizacji sanitarnej   

z dosięgnikami o łącznej długości ok. 98 km,  przebudowę kanalizacji ogólnospławnej  

i odprowadzenia wód opadowych oraz modernizację 1 stacji ujęcia i uzdatniania 

wody, budowę 1 ujęcia wody ze stacją wodociągową i realizację 1 dwukomorowego 

zbiornika wody oraz budowę systemu sterowania i monitoringu urządzeniami wodno-

kanalizacyjnymi i obejmuje następujące zadnia: 

1) Zadanie Nr I – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy 

Głuchołazy  – zadanie 1a , w miejscowościach Markowice, Polski Świętów, Nowy 

Świętów, Wilamowice Nyskie. 

Zadanie obejmuje: rozbudowę sieci wodociągowej we wsiach Nowy Świętów, 

Polski Świętów, Wilamowice Nyskie, Markowice oraz budowę kanalizacji sanitarnej 

obejmującej miejscowości: Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie, Polski Świętów, 

Markowice. 

2) Zadanie Nr II – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy 

Głuchołazy – zadanie 1b , w miejscowości Konradów, 

3) Zadanie Nr III – System wodociągowo - kanalizacyjny na obszarze gminy 

Głuchołazy – zadanie 1c, w miejscowościach Biskupów, Burgrabice, Sławniowice, 

Gierałcice. 

Zadanie obejmuje budowę nowych sieci wodociągowych w miejscowościach 

Sławniowice, Burgrabice, Biskupów oraz budowę kanalizacji sanitarnej 

obejmującej miejscowości Gierałcice, Sławniowice, Burgrabice i Biskupów. 

4) Zadanie Nr IV – System wodociągowo − kanalizacyjny na obszarze gminy 

Głuchołazy – zadanie 1d,  w miejscowościach Charbielin, Nowy Las. 

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach – Charbielin, 

Nowy Las. 

5) Zadanie Nr V – System wodociągowo − kanalizacyjny na obszarze gminy 

Głuchołazy – zadanie 1e, w miejscowościach Jarnołtówek, Pokrzywna. 

Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i budowę kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Jarnołtówek i Pokrzywna. 

6) Zadanie Nr VI – System wodociągowo − kanalizacyjny w Głuchołazach 

kanalizacja sanitarna i wodociągowa – zadanie 2a, 
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7) Zadanie Nr VII – System wodociągowo − kanalizacyjny w Głuchołazach 

kanalizacja deszczowa - zadanie 2b. 

Zadanie  nr 2 obejmuje budowę nowych odcinków kanałów deszczowych             

i sanitarnych oraz przebudowę istniejącej kanalizacji  deszczowej i sanitarnej. 

Istniejąca kanalizacja ogólnospławna w ul. Ligonia, ul. Wita Stwosza oraz 

ul. Kościuszki zostanie zaadaptowana na kanały odprowadzające wody opadowe 

do wylotu nr 2. W miejsce dotychczasowego kanału deszczowego dn1000 o złym 

stanie technicznym, przebiegającego przez tereny                       o 

nieuregulowanym stanie prawnym (brak moŜliwości instalacji urządzenia  

podczyszczającego) zrealizowane zostaną nowe rurociągi połączeniowe.             

W ul Kościuszki planuje się: budowę kanału deszczowego dn1000; przebudowę 

istniejącej komory połączeniowej; likwidację odcinka istniejącego kanału 

sanitarnego średnicy dn300 i dn500; budowę nowego kanału sanitarnego dn400 

łączącego kanalizację sanitarną w ul. M. Curie-Skłodowskiej i Kościuszki; budowę 

urządzenia podczyszczającego o przepustowości 200dm3/s z ominięciem kanału 

dn1200 zakończonego wylotem do Kanału Młynówka. Z uwagi na jego zamulenie 

oraz zasypanie rumoszem konieczne jest dokonanie przebudowy kanału Młynówki. 

8) Zadanie Nr VIII – Modernizacja ujęcia i SUW „Biała Głuchołaska” w 

Głuchołazach – zadanie 3a. 

Modernizacja obiektów będzie polegała przede wszystkim na wymianie 

wyeksploatowanego i energochłonnego wyposaŜenia. Zaplanowano ograniczenie 

wydajności ujęcia (obecnie 11.700 m3/d) oraz SUW (obecnie 8.000 m3/d) do 

poziomu gwarantującego zapewnienie dostaw wody dla całego wodociągu 

miejskiego, budowę instalacji do dozowania wapna oraz PAX-u. Proces ujmowania 

i uzdatniania wody objęty zostanie systemem sterowania i automatyki. Dodatkowo 

przewiduje się, Ŝe centralnym monitoringiem objęte zostaną wszystkie obiekty 

wymagające zasilania w energię elektryczną i mające wpływ na właściwe 

funkcjonowanie systemu. 

9) Zadanie Nr IX – Budowa ujęcia i SUW Sławniowice – zadanie 3b, 

Źródło zaopatrzenia w wodę miejscowości połoŜonych w zachodniej części gminy 

jest obiektem nowoprojektowanym. Niedobór wody w ujęciu w Gierałcicach oraz 

brak systemu zaopatrzenia w wodę w Sławniowicach, Burgrabicach i Biskupowie 

wymusił poszukiwania zasobów wody. Wywiercenie otworu rozpoznawczego       

w pobliŜu innej studni pozwoliło na uzyskanie informacji nt. dostępnej ilości i 
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jakości wody podziemnej. W związku z planowaną inwestycją wykonane zostanie 

ujęcie wody oparte na 2 (podstawowa i rezerwowa) studniach głębinowych. Na 

podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, Ŝe woda nie wymaga 

uzdatnienia. Z tego teŜ względu stacja wodociągowa składać się będzie jedynie ze 

zbiorników. Bezpieczeństwo uŜytkowników zapewnione będzie przez dezynfekcję 

wody. 

10) Zadanie Nr X – Budowa zbiornika wody w Skowronkowie – zadanie 3c, 

Z uwagi na zapewnienie ciągłości dostaw wody planuje się realizację zbiornika 

wodociągowego w Skowronkowie – na trasie tranzytu wody do Jarnołtówka. 

Zbiornik gwarantować będzie zaopatrzenie odbiorców w wodę pitną, ale równieŜ 

zagwarantuje zapas wody na cele p.poŜ. 

11) Zadanie Nr XI – System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-

kanalizacyjnymi – zadanie 3d. 

W ramach zadania planowana jest budowa systemu sterowania i monitoringu. 

Systemem objęte zostaną wszystkie obiekty istniejące o istotnym znaczeniu dla 

systemu wodociągowo-kanalizacyjnego tj.: 

� ujęcie „Park Leśny”, 

� ujęcie „Nowy Las”, 

� ujęcie Konradów-otwór nr 1, 

� przepompownie Karłowicza i „Lompy”, 

� komory zasuw ul. Andersa oraz ul. Jana Pawła, 

� 6 przepompowni ścieków 

Mierzone będą wszystkie podstawowe parametry technologiczne oraz elektryczne 

i przesyłane do centralnej sterowni zlokalizowanej na SUW „Biała Głuchołaska”. 

System umoŜliwi włączenie obiektów realizowanych w ramach Przedsięwzięcia,     

a posiadających własne systemy AKPiA. Dodatkowo umoŜliwiał  będzie rozbudowę 

w przyszłości. 

Przesył danych realizowany będzie w zaleŜności od dostępnej infrastruktury – 

kablowo lub bezprzewodowo.   

 

Wszystkie zadania inwestycyjne realizowane będą zgodnie z warunkami kontraktowymi 

FIDIC. 
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1.5. Finansowanie projektu 

 

Przewidywany koszt Projektu  wynosi  203 845 819,00 PLN brutto.  

 

„Wodociągi” Sp. z o.o. w Głuchołazach zawarły umowę nr POIS.01.01.00-00-003/08-

00 o dofinansowanie Projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej na kwotę 86 741 745,00 PLN netto, co stanowi 85% kwoty 

wydatków kwalifikowanych. Pozostała kwota będzie stanowiła wkład własny 

Beneficjenta.  

 

1.6. Cele Projektu 

 

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości środowiska oraz wyposaŜenie Gminy 

Głuchołazy w zbiorcze systemy odprowadzania ścieków, spełniające wymagania 

Dyrektywy 91/271, zapewnienie właściwej gospodarki osadami oraz zapewnienie wody  

o odpowiedniej jakości dla mieszkańców poprzez: 

1) zwiększenie dostępności do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, 

2) zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników – rzek  

i jezior, poprzez likwidacje niekontrolowanych zrzutów ścieków zgodnie ze 

standardami Dyrektywy 91/271, 

3) zwiększenie stopnia dostępności mieszkańców do centralnej sieci wodociągowej. 

4) zmniejszenie infiltracji i eksfiltracji w sieci kanalizacyjnej, 

5) zmniejszenie strat wody w systemie przesyłowym, 

6) likwidację okresowych braków wody. 

 

PowyŜsze cele bezpośrednie zostaną osiągnięte przy załoŜeniu: 

1) realizacji projektu w pełnym zakresie, 

2) podłączenia do systemu zakładanej liczby mieszkańców. 

 

1.7. Cele i zadania kampanii promocyjnej i informacyjnej Projektu 

Celem głównym zadania „prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych” jest 

wsparcie pomyślnej realizacji Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-

ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” w zakresie działań informacyjnych i 

promujących kierowanych do następujących grup docelowych: 
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1. ogółu społeczeństwa,  

2. mediów, 

3. partnerów społecznych i gospodarczych, w tym organizacji pozarządowych.  

 

Celem działań informacyjnych i promujących jest: 

1) zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej: 

a) projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, 

b) roli jaką odgrywa Unia Europejska w projektach realizowanych w ramach 

POIiŚ, 

c) korzyści wynikających z realizacji projektów w ramach POIiŚ istotnych dla 

zwiększenia konkurencyjności kraju i regionów, 

2) promowanie Projektu wśród mieszkańców Gminy Głuchołazy, upowszechnianie i 

reklama Projektu, 

3) ułatwianie i zwiększanie motywacji konsumentów do przyłączania się do nowego 

majątku (sieci wodociągowych i kanalizacyjnych), 

4) minimalizowanie destrukcyjnego wpływu działań budowlanych poprzez doradztwo 

Zamawiającemu co do sposobu prowadzenia i organizacji robót, organizacji ruchu, 

potencjalnych bądź faktycznych zagroŜeń przy realizacji robót. 

 
 
2. ZałoŜenia i ryzyko 

 

2.1. ZałoŜenia 

ZałoŜenia leŜące u podstaw Projektu: 

� polityka ekologiczna państwa pozostaje stabilna, 

� obowiązujące wymogi dotyczące wdraŜania Projektu w ramach Funduszu 

Spójności pozostaną na obecnym poziomie lub wyŜszym, 

� Instytucje współfinansujące Projekt posiadają zdolność finansową do realizacji 

Projektu, 

� wdraŜanie i realizacja prac przebiegać będzie zgodnie z aktualnym zatwierdzonym 

harmonogramem ich wykonania,  

� nastąpi wzrost świadomości ekologicznej w Polsce, 

� współpraca pomiędzy wszystkimi stronami uczestniczącymi w realizacji 

poszczególnych Zadań będzie przebiegała właściwie, 
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� Wykonawca i jego zespół posiadają odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje do 

wykonywania usług. 

 

2.2. Ryzyka 

Zdefiniowano następujące czynniki ryzyka, mogące mieć wpływ na osiągnięcie celów 
Projektu: 
� odstąpienie przez jedną ze stron od zawartych umów, 

� ograniczony czas na wykonanie robót, 

� opóźnienia w spływie środków z instytucji finansujących, 

� zmiany w prawie polskim, 

� siły wyŜsze. 

 

 

3. Zakres umowy i oczekiwane rezultaty 

 

Jednym z warunków decyzji wydawanej przez Komisję Europejską w sprawie przyznania 

pomocy z Funduszu Spójności jest obowiązek zapewnienia realizowanym projektom 

odpowiedniej promocji (od momentu podpisania umowy o dofinansowanie). 

Niedopełnienie warunków Umowy w zakresie działań informacyjno – promujących moŜe 

skutkować wstrzymaniem wypłaty środków, a nawet koniecznością zwrotu nieprawidłowo 

wydanych środków. 

W skrajnych przypadkach moŜe doprowadzić do rozwiązania umowy o dofinansowanie 

projektu „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Głuchołazy”. 

 

Działania będą prowadzone na obszarze miasta Głuchołazy i 14 sołectw (Burgrabice, 

Biskupów, Charbielin, Gierałcice, Jarnołtówek, Konradów, Markowice, Nowy Las, Nowy 

Świętów, Pokrzywna, Polski Świętów, Sławniowice, Skowronków, Wilamowice Nyskie). 

realizujących Projekt „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Głuchołazy”.  

 

Wszelkie działania w zakresie promocji i informacji Projektu przygotowane zostaną jako 

akcja długookresowa obejmująca zaproponowaną przez Wykonawcę efektywną promocję 

Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w 

ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.  
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Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia swych usług na najwyŜszym 

profesjonalnym poziomie. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki i działania oraz 

przedłoŜy bezzwłocznie stosowne pisemne informacje Zamawiającemu, mogące mieć 

wpływ na pomyślną realizację Projektu. 

 

Wykonawca zaproponuje odpowiednią strategię działania w celu realizacji tych 

zobowiązań, a w tym: 

� opracuje harmonogram działań promocyjnych dotyczących Projektu. 

Harmonogram winien być złoŜony Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty 

podpisania Umowy. Zamawiający zaakceptuje sporządzony harmonogram w terminie 

do 7 dni od daty otrzymania lub złoŜy zastrzeŜenia / uwagi, do uwzględnienia których 

Wykonawca będzie zobowiązany w terminie do 7 dni od ich otrzymania.  

Działania zawarte w harmonogramie powinny być przygotowane jako akcja 

długookresowa, obejmująca zaproponowaną przez Wykonawcę efektywną promocję 

Projektu i programów pomocowych Unii Europejskiej tj. Programu Infrastruktura i 

Środowisko. 

 

3.1 Zakres Umowy 

 

Działania promocyjne naleŜy zorganizować zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego zawartych w dokumentach: 

1) „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013” – stanowiące Złącznik Nr 1a do OPZ 

oraz 

2) „Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i 

naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko” – stanowiące Złącznik Nr 1b do OPZ. 

 

3.1.1 Konferencje i spotkania 

Zadaniem Wykonawcy, w tym zakresie, będzie przygotowanie i 

przeprowadzenie jednej konferencji informacyjnej oraz uczestnictwo 

przedstawiciela Wykonawcy w 11, organizowanych przez Zamawiającego,  

spotkaniach z mieszkańcami na terenie realizacji Projektu. 
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Konferencja informacyjna 

Konferencja informacyjna, słuŜąca podkreśleniu istotnych wydarzeń związanych z 

realizacją Projektu , będzie zorganizowana po jego zakończeniu. W miejscu, gdzie 

odbędzie się konferencja naleŜy umieścić flagę Unii Europejskiej (bądź plakat z flagą) 

oraz logo POIiŚ . Na  zaproszeniach, materiałach konferencyjnych i innych 

dokumentach naleŜy umieścić podstawowe oznakowanie, zgodne z Wytycznymi.  

 

Zorganizowanie konferencji informacyjnej winno obejmować: 

1) przygotowanie i rozesłanie 100 zaproszeń /format A5, 4 str. (A4 łamane na pół), 

pełen kolor, papier kreda, 180 g./ wraz z kopertą  (na zaproszeniu naleŜy 

zamieścić odpowiednie oznakowanie, zgodne z Wytycznymi).                                                                                                    

Zaproszenie powinno zawierać: datę i godzinę rozpoczęcia konferencji, miejsce 

oraz program spotkania. Koszt wysyłki zaproszeń listem poleconym + priorytet 

ponosi Wykonawca. Zaproszenie powinno zostać wysłane, tak aby doszło do 

zaproszonych gości nie później niŜ 7 dni przed planowaną datą spotkania; 

2) przygotowanie dla kaŜdego uczestnika konferencji materiałów promujących 

Projekt, które będą się składać z wydawnictw, multimediów i przedmiotów po 

jednej sztuce dla kaŜdego uczestnika konferencji, opisanych w pkt. 

3.1.8.1;3.1.8.2;3.1.8.3;3.1.9.1;3.1.10;3.1.11 niniejszej OPZ,  

3) opracowanie prezentacji audiowizualnej Projektu w formie prezentacji POWER 

POINT, która zostanie przedstawiona uczestnikom oraz zabezpieczenie sprzętu 

audiowizualnego niezbędnego do przeprowadzenia spotkania, tj. nagłośnienie, 

rzutnik multimedialny, ekran, ewentualnie laptop. W prezentacji naleŜy zastosować 

odpowiednie oznakowanie , zgodne z Wytycznymi;  

4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wynajęciem i przygotowaniem sali, 

jak równieŜ osoby prowadzącej spotkanie. 

5) zorganizowanie cateringu dla uczestników spotkania, które zawierać będzie: 

� świeŜo parzona, gorąca kawa i herbata serwowana w termosach ustawionych 

na   stołach, do napojów wymagany cukier, śmietanka, cytryna (Wykonawca 

musi  załoŜyć nie mniej niŜ 2 filiŜanki napoju na uczestnika – 1 herbaty, 1 

kawy); 
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� woda mineralna gazowana i niegazowana (Wykonawca musi załoŜyć nie mnie 

niŜ 2 szklanki napoju na uczestnika – 1 szkl. wody gazowanej, 1 szkl. wody  

niegazowanej); 

� soki owocowe, przynajmniej dwa rodzaje (Wykonawca musi załoŜyć nie mniej 

niŜ 1 szklankę na osobę); 

� ciasta 2-3 rodzaje i kruche ciasteczka (co najmniej 2 ciasta na uczestnika  

i ok. 5 dag kruchych ciasteczek na uczestnika); 

� owoce: banany, jabłka, pomarańcze, mandarynki, winogron (mała porcja dla 

kaŜdego uczestnika); 

� kanapki  z szynką, serem, warzywami, itp. (co najmniej 3 kanapki na osobę); 

� jeden ciepły posiłek typu gulasz, bogracz (porcja na uczestnika); 

� serwis gastronomiczny (tj. szklana zastawa, osoba do obsługi, sprzątanie).  

Gotowy plan konferencji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 

do 14 dni przed planowaną datą spotkania. 

 

Wszystkie materiały z konferencji (zaproszenia, listy obecności, prezentacje, zdjęcia,  

artykuły prasowe) winny zostać przekazane Zamawiającemu celem archiwizacji.   

 

Wykonawca udokumentuje fotograficznie przebieg spotkania i przekaŜe 

Zamawiającemu zdjęcia na nośniku CD/DVD niezwłocznie po zakończeniu spotkania.  

Wykonawca wykona przynajmniej 30 zdjęć z konferencji (rozpoczęcie  i przebieg). 

 

Spotkania z mieszkańcami 

Przewiduje się spotkania, organizowane przez Zamawiającego, z mieszkańcami 

terenów na obszarze których realizowany będzie Projekt.  

Ilość spotkań: ok. 11. Na spotkaniach wymagana będzie obecność przedstawiciela 

Wykonawcy, który w min. 15 min wystąpieniu zaprezentuje informacje, uzgodnione z 

Zamawiającym w zakresie promocji projektu. Terminy spotkań i konferencji będą 

uzgadniane z Zamawiającym. 

3.1.2 Prasa 

W trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu Wykonawca zobowiązany   
jest do opracowania  i publikacji w prasie o zasięgu lokalnym i wojewódzkim  4 
artykułów sponsorowanych z częstotliwością zaleŜną od postępu realizacji Projektu 
(razem 8 publikacji) oraz 1 artykułu w prasie o zasięgu krajowym. Format 
informacji: 191mm(wysokość)x 255mm (szerokość). Druk barwny.  Informacje 
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muszą zawierać fotografie dotyczące realizacji Projektu. Treść i termin publikacji 
będzie uzgodniony z Zamawiającym. 

3.1.3 Tablice informacyjne 

Opracowanie i wykonanie 7 szt. tablic informacyjnych zgodnych  

z ,,Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz ,,Zasadami stosowania znaku, 

budowania ciągów znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji 

projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Tablice 

informacyjne musza być wykonane na metalowych trwałych stelaŜach, 

zabezpieczonych antykorozyjnie, umoŜliwiających trwałe posadowienie w gruncie. 

Tablice informacyjne będą umieszczane w miejscu realizacji inwestycji 

wchodzących w zakres projektu. Tablice informacyjne umieszczane będą 

niezwłocznie po rzeczowym rozpoczęciu realizacji zadania. Szczegółowa lokalizacja 

tablic oraz termin dostaw i montaŜu będzie uzgodniony z Zamawiającym. Przez 

okres realizacji projektu Wykonawca zobowiązany będzie do naleŜytego 

utrzymania  i konserwacji tablic. 

Tablica winna być umieszczona na konstrukcji w taki sposób, aby dolna krawędź 

nie była niŜej niŜ 2,5m nad poziomem terenu. 

Tablica informacyjna musi zawierać następujące elementy: 

a) emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz 

odwołaniem słownym do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta, hasło 

promocyjne POIiS - powyŜsze informacje muszą zajmować co najmniej 25% 

powierzchni tablicy, 

b) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności) w 

ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”, 

c) tytuł projektu, 

d) nazwę beneficjenta, 

e) wartość projektu w PLN 

f) kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności w PLN 

g) hasło POIiŚ „Dla rozwoju infrastruktury i środowiska” 

Tablice  informacyjne muszą spełniać następujące wymagania: 
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a) wykonanie z trwałego materiału, w technologii gwarantującej odporność na 

działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, nasłonecznienie, wiatr) 

gwarantującej ich trwałość przez minimum 2 lata, 

b) wymiary tablicy informacyjnej wynoszą 300cm (szerokość), 200cm (wysokość), 

c) kolor tablicy: biały, 

d) rodzaj czcionki: Arial, 

e) rozmiar czcionki: dowolny rozmiar (Y) i dowolny rozmiar pomniejszony o 2 

punkty (Y-2), 

f) przewiduje się moŜliwość powtórnego wykorzystania stelaŜy tablic 

informacyjnych do montaŜu tablic pamiątkowych. 

Zasady projektowania i wykonania tablicy informacyjnej dla Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powinny być zgodne z ,,Zasadami 

stosowania znaku, budowania ciągów znaków oraz projektowania tablic i naklejek 

w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. Treść 

i szata graficzna będzie uzgodniona z Zamawiającym. 

 

3.1.4 Tablice pamiątkowe 

 

W celu pozostawienia trwałej informacji o współfinansowaniu projektu ze środków 

Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, nie później niŜ sześć miesięcy po 

zakończeniu rzeczowej realizacji projektu tj. rzeczywistym zakończeniu wszystkich 

robót, naleŜy umieścić tablice pamiątkowe. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i wykonania 8 szt. tablic 

pamiątkowych. Tablice pamiątkowe umieszczone będą w miejscu tablic 

informacyjnych po uprzednim ich demontaŜu. Szczegółowa lokalizacja tablic oraz 

termin dostaw i montaŜu będzie uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do umieszczenia tablic pamiątkowych w innych 

uzgodnionych wcześniej z Wykonawcą miejscach. 

Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące elementy: 

a) emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie 

słowne do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, logo beneficjenta, hasło promocyjne 

POIiŚ - powyŜsze informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni 

tablicy, 
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b) informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt (naleŜy 

wstawić tytuł projektu) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”. Zaleca się, 

aby tablice pamiątkowe były wykonane z materiałów trwałych, tj. odpornych na 

warunki atmosferyczne, dzięki czemu zapewniona zostanie czytelność informacji 

oraz wysoki poziom estetyczny tablicy, co najmniej w okresie trwałości projektu, 

tj. 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 

Zalecane wymiary tablicy pamiątkowej wynoszą 1 m (szerokość) x 0,7 m 

(wysokość). Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji usług związanych z 

wytworzeniem i umieszczeniem 8 szt. tablic pamiątkowych, w tym: 

a) tablica pamiątkowa mosięŜna na stalowym chromowanym stelaŜu (napisy 

grawerowane) - 1 szt. 

b) tablica pamiątkowa z innego trwałego materiału – 7 szt. 

Tablice pamiątkowe muszą spełniać następujące wymagania: 

a) mają być wykonane z trwałego materiału, 

b) preferowany rodzaj czcionki: Arial 

c) rozmiar czcionki: dowolny, jednakowy rozmiar 

Zasady projektowania i wykonania tablicy pamiątkowej dla Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko powinny być zgodne z ,,Zasadami 

stosowania znaku, budowania ciągów znaków oraz projektowania tablic i naklejek 

w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. 

Treść i szata graficzna będzie uzgodniona z Zamawiającym 

 

3.1.5  Broszury 

3.1.5.1 Ulotka informacyjna (składanka) 

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu graficznego, tekstu, zebranie 

informacji, danych, wykonanie fotografii oraz tłumaczeń na język angielski i czeski 

oraz pełno kolorowy dwustronny druk. Łącznie 11 000 szt. ulotki formatu DL, 

bigowanie na trzy części, na papierze matowym o gramaturze 135g.  

Treść i szata graficzna będzie kaŜdorazowo uzgadniana z Zamawiającym. 

a) ulotka informacyjna dotycząca planowanej inwestycji – 5000 szt. (3000 szt. – 

wersja polska, 500 szt.- wersja angielska, 500 szt. – wersja czeska). 

Termin realizacji – 2 miesiące od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego objętego niniejszym postępowaniem. 



Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zadanie Nr XIV - Działania promocyjne i informacyjne  dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Głuchołazy”.                                                                                                                                            20 

b) ulotka informacyjna dotycząca postępów w realizacji inwestycji - 3000 szt. 

(2000 szt. – wersja polska, 500 szt.- wersja angielska, 500 szt. – wersja czeska). 

Termin realizacji – 2 miesiące od przekazania Wykonawcy informacji dotyczącej 

konieczności publikacji. 

c) ulotka informacyjna dotyczący zakończenia realizacji projektu -  3000 szt. 

(2000 szt. – wersja polska, 500 szt.- wersja angielska, 500 szt. – wersja czeska). 

Termin realizacji – nie później niŜ 30 dni przed datą konferencji podsumowującej 

realizację projektu.  

 

3.1.5.2 Bilety wizytowe 

 

Przygotowanie projektu oraz druk wizytówek według opracowanego przez 

Wykonawcę projektu graficznego, zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

wymiary: 

 5,5x8,5 cm, satyna 280 g., 6 kompletów po 150 szt. (razem 900 szt.) wizytówki 

jednostronne, pełen kolor. Treść i szata graficzna będzie uzgodniona z 

Zamawiającym. Termin wykonania -  miesiąc od daty podpisania umowy o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

           3.1.5.3  Kalendarze 

3.1.5.3.1 Kalendarz trójdzielny 

Opracowanie graficzne i wykonanie kalendarzy ściennych trójdzielnych. Treść i 

szata graficzna będzie uzgodniona z Zamawiającym.  

Zakładana ilość kalendarzy: 

2011r. – 250szt., 2012r. – 250 szt., 2013r., - 250 szt., 2014r. – 250szt. 

Format kalendarza z polem pod nadruk reklamowy 33 x 86 cm ± 2cm; ze 

zrywanymi kartami. Kalendarium: układ trójstopniowy, nazwy miesięcy i dni 

tygodnia, bieŜąca numeracja tygodni, pasek regulowany z okienkiem.  

Druk: zdjęcie - jednostronny, barwny + lakier UV; kalendaria - jednostronny, 

barwny.  

Termin wykonania -  dla poszczególnych partii: listopad 2010, listopad 2011, 

listopad 2012, listopad 2013. 

 

3.1.5.3.2 Kalendarz ksiąŜkowy (1 dzień na stronie) wersja szyta 
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Format kalendarza: 14,5 x 20,5 cm ± 1 cm, Zawartość: kalendarium, jeden dzień 

na jednej stronie, imieniny, święta zaznaczone innym kolorem, perforowane 

naroŜniki, papier kremowy, wstąŜeczka, miejsce na notatki. Oprawa: z delikatnym 

połyskiem i fakturą zbliŜoną do skóry naturalnej, z obszyciem, w kolorze ciemny 

granat, nadruk rok i logo na okładce. Wyklejka reklamowa, drukowana przez 

Wykonawcę z informacją o projekcie, kolor 4+4, papier – kreda 150 g. Przed 

akceptacją kalendarzy do druku, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

egzemplarz pokazowy. Treść i szata graficzna będzie uzgodniona z 

Zamawiającym.  

Zakładana ilość kalendarzy: 

2011r. – 150szt., 2012r. – 150 szt., 2013r., - 150 szt., 2014r. – 150szt. 

Termin wykonania -  dla poszczególnych partii: listopad 2010, listopad 2011, 

listopad 2012, listopad 2013. 

 

3.1.6   Materiał audiowizualny 

3.1.6.1 Prezentacja multimedialna 

Opracowanie interaktywnej prezentacji multimedialnej dotyczących realizacji 
całego projektu: trwale zapisana na płycie CD (ilość kopii 250 szt.). Prezentacja 
zostanie przedstawiona przez Wykonawcę na konferencji podsumowującej 
realizację projektu. Nadruk na CD pełnokolorowy CMYK, Opakowanie: etui karton 
pełny kolor. 

Termin realizacji – nie później niŜ 30 dni przed datą konferencji podsumowującej 
realizację projektu. 

Zakres zadania obejmuje opracowanie projektu graficznego, tekstu, zebranie 

informacji, danych, wykonanie fotografii, zapis na nośniku CD.  Treść i szata 

graficzna będzie uzgodniona z Zamawiającym. 

 

3.1.6.2 Strona internetowa 

 

Sporządzenie i administrowanie strony internetowej CMS promującej realizację 

projektu w polskiej wersji językowej. Strona na osobnej domenie. Na stronie 

zostaną umieszczone: emblemat UE, odwołanie słowne do UE, odwołanie słowne 

do Funduszu Spójności, logo POIiŚ, hasło promocyjne, link do głównego serwisu 



Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zadanie Nr XIV - Działania promocyjne i informacyjne  dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Głuchołazy”.                                                                                                                                            22 

POIiŚ, tj. www.pois.gov.pl., informację o wysokości dofinansowania przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności, informację o korzyściach z realizacji 

projektu, informacje o projekcie, tj. harmonogram realizacji, zarządzanie 

projektem, lokalizacja projektu wraz z mapą lokalizacyjną, zakres rzeczowy, 

finansowanie projektu, linki do stron instytucji mających związek z projektem, 

galerię zdjęć dokumentujących realizację projektu, dane kontaktowe oraz 

wszystkie istotne informacje dotyczące etapów realizacji projektu. Strona 

graficznie powinna być zgodna z ,,Księgą Identyfikacji Wizualnej Narodowej 

Strategii Spójności”. Na stronie umieszczony zostanie licznik odwiedzających 

stronę. Informacje umieszczane na stronie internetowej będą zatwierdzane przez 

Zamawiającego i będą aktualizowane przynajmniej raz na kwartał. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji umieszczanych na stronie 

internetowej częściej niŜ raz na kwartał w zaleŜności od bieŜących potrzeb. Zaleca 

się, aby adres internetowy projektu był publikowany w broszurach, informacja 

prasowych a takŜe upowszechniany w inny skuteczny sposób. 

Termin wykonania 3 miesiące od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

3.1.6.3 Radio 

Po zakończeniach poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia opracowanie  

i przekazanie do emisji spotów reklamowych w rozgłośni radiowej o zasięgu 

przynajmniej wojewódzkim. 

Wymagania dotyczące spotów reklamowych: 

- produkcja 2 odrębnych treścią spotów (na początku i po zakończeniu realizacji 

projektu) 

- ilość emisji spotów – 12 emisji (po 6 emisji kaŜdego ze spotów, emitowane 

przez 1 tydzień 1 raz dziennie) 

- czas trwania kaŜdego ze spotów – 1 minuta 

- emisja spotu (od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00 – 16.00) 

Treść oraz termin emisji spotów będzie uzgodniony z Zamawiającym. 

 

3.1.6.4 Spoty telewizyjne 
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Opracowanie i zakup czasu antenowego dla emisji spotów telewizyjnych. Spot 

telewizyjny (30 sekundowy) zatwierdzony przez Zamawiającego w telewizji o 

zasięgu wojewódzkim, obejmuje opracowanie filmowe, graficzne oraz audio i 

przekazanie nadawcy w wymaganym czasie nośników przygotowanych zgodnie z 

wymaganiami technicznymi nadawcy. Opracowanie obejmuje 4 odrębne treścią 

spoty. 

Liczba emisji: 

- 16 emisji spotów telewizyjnych w trakcie realizacji projektu.(4 spoty po 4 emisje 

kaŜdy) 

Terminy emisji: 1 raz w tygodniu przez 1 miesiąc.  Spoty telewizyjne powinny być 

emitowane uzgodnionych z Zamawiającym terminach. 

- emisja spotu (od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 16.20) 

Materiał filmowy wykorzystany do produkcji spotów reklamowych zostanie uŜyty 

do produkcji filmu opisanego w punkcie 6.5. 

 

3.1.6.5 Film 
 

Wykonanie w technice cyfrowej DVD filmu promującego realizację projektu. 

Warunki realizacji: 

Materiał filmowy  przedstawiający genezę Projektu, planowane działania, zakres 

techniczny, harmonogram i koszty realizacji, wypowiedzi przedstawicieli instytucji 

zaangaŜowanych  

w realizacje Projektu oraz spodziewane efekty społeczne, gospodarcze i 

ekologiczne. 

- film ma zawierać m.in. fotografie z realizacji robót (rozpoczęcie, kontynuacja, 

zakończenie),  

- scenariusz filmu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym, oraz przeprowadzi dwie 

kolaudacje, 

- ścieŜka dźwiękowa polskiej wersji językowej, 

- czas trwania filmu: nie mniej niŜ. 20 min, 

- materiał filmowy trwale zapisany na płycie DVD (ilość kopii 150 szt.). Nadruk na 

DVD pełnokolorowy CMYK, opakowanie: etui karton pełny kolor. 

Przed wydaniem filmów na płytach DVD, materiał przeznaczony do wydania 

naleŜy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Materiał moŜe zostać 



Część III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 

 

Zadanie Nr XIV - Działania promocyjne i informacyjne  dla Projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Głuchołazy”.                                                                                                                                            24 

opublikowany na płytach DVD dopiero po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i 

uwzględnieniu wszystkich uwag. 

Termin realizacji: do 30 dni przed datą konferencji podsumowującej realizację 

projektu. 

 

3.1.7  Naklejki i wizytowniki 

3.1.7.1 Naklejki 

Naklejki wykonane na folii samoprzylepnej. Stosowane do naklejania na róŜnego 

rodzaju przedmioty. Wymiary naklejki informacyjnej wynoszą: 

1) 7 cm (szerokość) x 5 cm (wysokość) – 200 szt. 

2) 5 cm (szerokość) x 3,5 cm (wysokość) – 100 szt. 

Na naklejkach naleŜy stosować oznaczenie w wariancie podstawowym (zgodnie z 

zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ). Naklejki dostarczone do 

Zamawiającego muszą być w kolorze białym, błyszczące i pocięte. 

Termin wykonania: miesiąc od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

3.1.7.2 Wizytowniki 

Wizytowniki z tworzywa sztucznego, bezbarwnego (plexi) stojące na biurko,  o 

wymiarach 20 cm (szerokość) x 15 cm (wysokość), z moŜliwością wkładania kartek z 

napisem między ścianki wizytownika.  – 20 szt. 

Zasady projektowania i wykonania naklejek powinny być zgodne z ,,Zasadami 

stosowania znaku, budowania ciągów znaków oraz projektowania tablic i naklejek w 

promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. 

Termin wykonania: miesiąc od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

3.1.8 GadŜety 

   3.1.8.1 Długopis z tworzywa sztucznego 

 

Długopis z satynowym połyskiem, w kolorze granatowym wyposaŜony  

w metalowy klip, oraz niebieski wkład (dobrze piszący, nie rozmazujący), przycisk 

wysuwający i wsuwający wkład. 
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Nadruk na korpusie: jeden kolor. Wymiary długopisu (długość) min.13 cm max 15 

cm w tym wymiary nadruku min. 4 x 0,6 cm. Ilość 1500 szt. 

Nadruk srebrny uzgodniony z Zamawiającym. 

Termin wykonania -  miesiąc od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

3.1.8.2 Długopis automatyczny 

 

Długopis metalowy w ilość:  500 sztuk, 

� materiał: metal, 

� kolor:  granatowy ze srebrnymi wykończeniami, 

� przycisk wysuwający i wsuwający wkład 

� wkład niebieski (dobrze piszący, nie rozmazujący), 

� na korpusie - nadruk 1 kolory (srebrny) nadruk logotypów: kolor srebrny, 

wymiary: 14x0,9cm (dopuszczalna róŜnica ± 1 cm na długości, 0,3 cm na 

grubości),wymiary nadruku min. 4 x 0,6 cm. 

Nadruk uzgodniony z Zamawiającym. 

Termin wykonania -  miesiąc od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

    3.1.8.3 Ołówki  

 

Ołówek z Ŝywicy syntetycznej z gumową rękojeścią gwarantującą komfort pisania, 

odporny na złamania, grafit HB, kolor granatowy. Nadruk promocyjny w jednym 

kolorze. Wymiary: minimum 15 cm długości. Ilość 1000 szt. 

Termin wykonania -  miesiąc od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

3.1.9  Teczki 

                3.1.9.1     Teczka tekturowa zamykana na gumkę 

 

Wykonanie projektu graficznego nadruku, wykonanie nadruku wielobarwnego 

(4+0) na przedniej, tylnej stronie teczki i skrzydełkach, teczka na dokumenty 

formatu A4 w ilości 600 szt. na dolnym wewnętrznym skrzydełku teczki: wcięcie 
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na wizytówkę Pojemność na 100 kartek, wytrzymała, karton biały, foliowany, folia 

matowa, gramatura 350 g/m2, grzbiet teczki o grubości 1 cm. Treść i szata 

graficzna będzie uzgodniona z Zamawiającym.  

Termin wykonania -  2 miesiące od daty podpisania umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

                3.1.10 Ekologiczna torba na dokumenty 

 

Ekologiczna torba typu Green bag w kolorze granatowym wykonana z 

polipropylenu. Torba z usztywnianym dnem, wymiary: 280x310x220mm 

(wysokość x szerokość x głębokość). Nadruk jednostronny (1 kolor). 

Ilość do wykonania: 300 szt., Termin wykonania: 2 miesiące od daty podpisania 

umowy. 

 

3.1.11 Notesy 

 

Wykonanie notesu z papieru offsetowego, surowiec na okładkę: karton 130g, 

notes klejony na górze, format B5, loga na okładce. 

Objętość: 50 kartek 

Treść i szata graficzna będzie uzgodniona z Zamawiającym. 

Ilość zamawianych notesów: 300 szt. Termin wykonania: 2 miesiące od daty 

podpisania umowy. 

 

3.1.12 System wystawienniczy typu roll – up 

 

Wykonanie projektu graficznego nadruku, wykonanie nadruku na planszy; w skład 

systemu wystawienniczego wchodzi: kaseta z mechanizmem rolującym, składany 

maszt podtrzymujący planszę, plansza graficzna, pokrowiec na cały system; 

kaseta, maszt wykonany z aluminium; plansza wykonana z papieru laminowanego 

dwustronnie; laminat matowy; druk wielobarwny jednostronny (4+0) o wysokiej 

jakości; cały system powinien być lekki i bardzo stabilny; system powinien mieć 

moŜliwość wymiany planszy graficznej; wymiary systemu razem z planszą: 

szerokość w granicach: 85-90 cm, wysokość w granicach: 200 - 230 cm. Treść i 

szata graficzna będzie uzgodniona z Zamawiającym. 
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Ilość zamawianych systemów: 2 szt. 

Termin wykonania nie później niŜ 2 miesiące przed datą  konferencji 

podsumowującej realizację projektu. 

 

3.2 Oczekiwane rezultaty  

3.2.1 Rejestry 

Wykonawca będzie prowadził rejestr przygotowywanych informacji prasowych, 

notatek, artykułów prasowych, wydawnictw, audycji radiowych oraz wszystkich 

działań promocyjnych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia (data 

sporządzenia, data wysłania (wykonania), liczba odbiorców wiadomości, liczbę 

publikacji itp.) 

 

3.2.2 Korekta 

Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę 

poszczególnych projektów graficznych przekaŜe w formie elektronicznej uwagi 

bądź wyrazi akceptację. Wszelkie korekty do projektów graficznych zgłoszone 

przez Zamawiającego przed ostateczną akceptacją będą przedstawiane przez 

Wykonawcę w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania uwag. 

 

3.2.3 Dystrybucja 

Wykonane materiały reklamowe zostaną dostarczone w etapach we wskazane 

miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz siedzibach, wskazanych przez 

Zamawiającego,  kaŜdorazowo po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym terminów 

oraz ilości ww. materiałów do dystrybucji.  

 

3.2.4 Archiwizacja 

Wszelkie klisze i matryce będą przechowywane przez Wykonawcę zgodnie z 

zapisami umowy. Wszystkie ostateczne projekty graficzne wykorzystane przy 

produkcji materiałów reklamowych zostaną zgrane na płyty CD/DVD i w dwóch 

egzemplarzach przekazane Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia zakończenia 

produkcji wszystkich materiałów reklamowych. 
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4  Logistyka i rozkład w czasie  

 

4.1  Lokalizacja przedsięwzięcia 

 

Projekt „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy 

Głuchołazy” jest realizowany w województwie opolskim na południu Polski na terenie 

gminy Głuchołazy naleŜącej do dwóch aglomeracji: Nysa i Prudnik, o powierzchni 167 

km2, zamieszkałej przez 25,9 tys. osób.  

Przedsięwzięcie obejmuje miasto Głuchołazy i 14 sołectw (Burgrabice, Biskupów, 

Charbielin, Gierałcice, Jarnołtówek, Konradów, Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, 

Pokrzywna, Polski Świętów, Sławniowice, Skowronków, Wilamowice Nyskie).  

 

4.2 Okres trwania umowy 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie działań informacyjnych i 

promujących Projektu „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Głuchołazy” do dnia 30.06.2014 r. Zamawiający zastrzega moŜliwość 

przedłuŜenia realizacji Umowy na podstawie aneksu do umowy  w przypadku 

zaistnienia przesłanek określonych w pkt. 28 IDW.  

Wykonawca jest ponadto zobowiązany do współpracy z Zamawiającym do czasu 

uzyskania akceptacji Raportu Końcowego Projektu przez Komisję Europejską. 

 

5 Wymagania 

 

5.1 Personel  

 

Wykonawca musi zapewnić wykwalifikowany personel zdolny do prowadzenia działań 

informacyjnych i promocyjnych określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

Wykonawca zapewni jako minimum, następujący personel, zaspokajający wymagania 

Zamawiającego. W celu realizacji wymaganych usług Wykonawca musi powołać 

Zespół Wykonawcy, którego wymagane kwalifikacje i doświadczenie zostały opisane 

poniŜej: 
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1) Ekspert 1 - Kierownik zespołu - 1 osoba: niniejsza osoba musi posiadać 

następujące kwalifikacje: 

� wykształcenie wyŜsze, 

� co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych 

w mediach  lub w zarządzaniu projektami promocyjnymi bądź informacyjnymi. 

� doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Zespołu co najmniej jednej 

zakończonej i rozliczonej kampanii promocyjnej, bądź informacyjnej,             

o wartości usług nie mniejszej niŜ 100.000,00 PLN netto (słownie: sto tysięcy 

złotych). 

Planowana 1 osoba, dostępność u Zamawiającego –  w terminie do dwóch dni 

od momentu powiadomienia o takiej potrzebie.  

2) Ekspert 2 - Asystent - 1 osoba: niniejsza osoba musi posiadać następujące 

kwalifikacje: 

� wykształcenie co najmniej średnie, 

� co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z 

działaniami public relations, reklamą, promocją lub marketingiem. 

 

5.2     Czas pracy Wykonawcy 

 

Czas pracy Wykonawcy winien być dostosowany do czasu pracy Zamawiającego tj. od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 oraz czasu prowadzonych akcji 

promocyjnych. 

 

5.3     Wsparcie Zamawiającego dla Wykonawcy 

 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy na jego prośbę wszystkie niezbędne dokumenty. 

Zamawiający udzieli pomocy we wszystkich sprawach formalnych, tam gdzie udział 

Zamawiającego będzie wymagany przez obowiązujące przepisy oraz udzieli według 

potrzeb koniecznych upowaŜnień Wykonawcy. 

 

6 Raportowanie 

 

Raporty obejmują tylko te działania i dokumenty które zostaną sporządzone przez 

Wykonawcę jako elementy świadczonych usług. Nie obejmują raportów które zostaną 
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opracowane przez InŜyniera w ramach Kontraktów na Roboty realizowanych w oparciu  

o warunki kontraktowe FIDIC.  

 

6.1 Wymagania odnośnie raportów 
 

Raporty winny być sporządzane w języku polskim (w przypadku konieczności 

przedłoŜenia w języku angielskim Wykonawca zapewni odpowiednie, profesjonalne 

tłumaczenie), w formacie A4, wydrukowanym jednostronnie.  

Na etapie realizacji Umowy Wykonawca ustali wymagania Zamawiającego pod 

względem wyglądu (obramowania itp.) sporządzanych Raportów. 

Raporty winny posiadać odpowiednie oznakowanie, zgodne z Wytycznymi. 

 

Wszystkie Raporty (Wstępny, Kwartalne, Roczne i Końcowy) powinny zostać 

przekazane Zamawiającemu w formie papierowej (dwa egzemplarze)  

Raporty muszą kaŜdorazowo uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo przygotowania dodatkowych Raportów przez 

Wykonawcę w przypadku zaistnienia takiej konieczności; 

Zamawiający moŜe wykorzystywać Raporty dostarczone przez Wykonawcę jako 

załącznik do raportów/sprawozdań/rozliczeń przekazywanych m.in. do NFOŚiGW, MF, 

MŚ, itp. 

W ramach Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania następujących 

Raportów: 

1) Raport Wstępny, w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy, uwzględniający: 

a) uwagi i komentarze dotyczące dokumentacji dostarczonej przez 

zamawiającego, 

b) szczegółową organizację i plan działań realizacji usług, wraz z 

harmonogramem o którym mowa w pkt. 3 niniejszego OPZ 

c) kompletną listę osób Wykonawcy, 

d) wzory dokumentów, które będą obowiązywały w trakcie realizacji usługi, w 

tym format Raportów (Kwartalnych, Rocznego oraz Końcowego), 

uwzględniający wymagania KE, 

 

2) Raporty Kwartalne, do 14 dnia kaŜdego pierwszego miesiąca po zakończeniu 3 

miesięcznego okresu którego dotyczy Raport. Raport winien obejmować 
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szczegółowy opis działań i decyzji Wykonawcy w okresie objętym Raportem oraz 

plan pracy na następne 3 miesiące. Ponadto Raport winien zawierać: 

a) stan zaawansowania rzeczowego i finansowego usługi od początku ich 

realizacji oraz w okresie sprawozdawczym (zgodnie z harmonogramem), 

b) opis zagroŜeń w realizacji usługi i propozycje działań zaradczych. 

 

3) Raporty Roczne, sporządzone w ciągu 14 dni po zakończeniu roku 

kalendarzowego, zawierające podsumowanie głównych działań Wykonawcy w 

danym roku powinien zawierać takŜe plan prac na następny okres sprawozdawczy 

(na następny rok ) – zgodnie z harmonogramem, 

   

4) Raport Końcowy stanowić będzie rozliczenie Wykonawcy z jego działania podczas 

realizacji całego zakresu Umowy i zostanie przekazany Zamawiającemu w 

terminie 30 dni od wykonania całości zamówienia. Raport musi zawierać m.in. 

pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności podczas realizacji 

Umowy, niezbędne dane umoŜliwiające rozliczenie wykonywanej przez 

Wykonawcę Umowy, krytyczne analizy wszystkich waŜniejszych problemów, jak 

równieŜ proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze.  

 

6.2 Przedkładanie i zatwierdzanie raportów 

 

Raporty będą przedkładane Zamawiającemu - w dwóch (2) egzemplarzach w języku 

polskim.  

 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie do 30 dni kalendarzowych od 

otrzymania raportu o jego przyjęciu lub odrzuceniu z podaniem przyczyn odrzucenia. 

Wykonawca zweryfikuje raport w ciągu 7 dni od otrzymania uwag. JeŜeli Zamawiający 

nie przekaŜe Wykonawcy na piśmie Ŝadnych uwag w terminie 30 dni kalendarzowych 

od otrzymania raportu, raport ten będzie uwaŜany za przyjęty przez Zamawiającego. 

 
 

7 Monitoring i ocena 

Zakres prac Wykonawcy będzie oceniany pod kątem terminowości i rzetelności 

wypełnianych obowiązków, a efekty jego pracy będą oceniane biorąc pod uwagę poziom  

i skuteczność działań promocyjnych prowadzonych przez Wykonawcę.   
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Monitoring będzie prowadzony przez Zamawiającego. Do monitorowania uprawnione są 

równieŜ jednostki uczestniczące w finansowaniu i kontroli wydatkowania środków 

unijnych. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich informacji 

koniecznych Zamawiającemu do monitorowania realizacji Projektu. 

 

 

8 Postanowienia końcowe 

 

Zamawiający, w przypadku otrzymania negatywnej Decyzji Komisji Europejskiej i nie 

otrzymania środków finansowych na sfinansowanie Projektu „Rozwój i modernizacja 

gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” zgodnie z zakresem 

rzeczowym, określonym w pkt. 3 niniejszego OPZ, zastrzega sobie moŜliwość 

uniewaŜnienia niniejszego postępowania. 

W takim przypadku, Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zmniejszenia przedmiotu 

niniejszej umowy do faktycznie wykonanego zakresu prac na dzień uniewaŜnienia 

postępowania, a w konsekwencji do stosownego zmniejszenia wynagrodzenia naleŜnego 

Wykonawcy, jedynie za zrealizowany zakres usług. 

 


