Załącznik nr 1 do umowy nr ………

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Publikacja ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej dotyczących projektu pn.: „Projekt planu
zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu do druku i zamieszczeniu
ogłoszeń, dotyczących projektu:
„Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich
Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”. Publikacja ogłoszeń wynika z art. 37e pkt 1, 4 i 9 ustawy
z dnia 21 marca 2016 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Ogłoszenia zostaną przygotowane i opublikowane zgodnie z wymogami:
1. Zamówienie obejmuje opracowanie edytorskie trzech ogłoszeń, przygotowanie ich do druku
i publikację ogłoszeń prasowych na zasadach określonych w OPZ.
2. Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści ogłoszenia oraz oznaczeń unijnych
odpowiada Zamawiający.
3. Odbiorcami ogłoszeń będą osoby i instytucje na terenie Polski.
4. Dziennik, w którym zamieszczone zostaną ogłoszenia musi ukazywać się w postaci
drukowanej, , co najmniej 5 razy w tygodniu.
5. Nakład każdego wydania dziennika, w którym zostanie zamieszczone ogłoszenie musi być
nie mniejszy niż 50 000 egzemplarzy oraz swoim zasięgiem musi obejmować obszar całej
Polski.
6. Zamawiający nie dopuszcza publikacji ogłoszenia w dziennikach, w których przeważają
treści o charakterze sensacji i skandalu.
7. Ogłoszenie bezwzględnie nie może sąsiadować z informacjami lub zdjęciami o tematyce
seksualnej lub kryminalnej – na tej samej stronie i na stronie przeciwległej.
8. Miejsce umieszczenia ogłoszenia – dowolna strona redakcyjna lub strona z ogłoszeniami
lub komunikatami, z zastrzeżeniem pkt 6.
9. Dopuszcza się publikację ogłoszenia w ogólnopolskich dodatkach do dzienników,
zawierających ogłoszenia lub komunikaty.
10. Ogłoszenia będą wymiarowe, tj. powierzchnia zadruku stanowić będzie wielokrotność
jednego modułu i obejmować będzie powierzchnię nie mniejszą niż 230 cm2.
11. Ogłoszenia zamieszczone zostaną w układzie pionowym.
12. Wstępne teksty ogłoszeń zamieszczono poniżej z zastrzeżeniem, że mogą one ulec
modyfikacjom.
13. Na ogłoszeniach muszą znaleźć się znaki: Funduszy Europejskich z nazwą Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz znak Unii Europejskiej z nazwą: Europejski
Fundusz Społeczny.
14. Data emisji – dowolny dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót i niedziel.
15. Kolor ogłoszenia – czarno – biały; tytuł ogłoszenia – boldem.

16. Każdorazowo publikacja ogłoszenia odbywać się będzie na podstawie odrębnego
pisemnego zlecenia przekazanego Wykonawcy w formie elektronicznej na adres mailowy
wskazany w umowie i podpisanego przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
17. Do zlecenia publikacji będzie dołączany tekst ogłoszenia wraz z wymaganym
oznakowaniem unijnym, o którym mowa w pkt. 13.
18. Przygotowane do druku ogłoszenie wymaga akceptacji Zamawiającego, co będzie
następować najpóźniej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od daty jego otrzymania.
19. Tekst ogłoszenia zostanie opublikowany najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty
otrzymania zlecenia publikacji wraz z tekstem ogłoszenia.
20. Przed publikacją danego ogłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania
Zamawiającego o planowanej dacie i tytule gazety, w której ono się ukaże.
21. Zamieszczanie ogłoszeń następować będzie sukcesywnie, zgodnie z harmonogramem
projektu realizowanego przez Zamawiającego, tj.:
a) Publikacja 1go ogłoszenia – III kwartał 2016 r.
b) Publikacja 2go ogłoszenia – IV kwartał 2016 r.
c) Publikacja 3go ogłoszenia – II kwartał 2018 r.
22. W przypadku nieprzewidzianej zmiany w harmonogramie projektu realizowanego przez
Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o zmianie terminu
publikacji ogłoszenia.
23. Wykonawca przekaże każdorazowo, nie później niż do 4 dni roboczych po publikacji
ogłoszenia, 1 (jeden) egzemplarz dziennika, w którym głoszenie się ukazało.
24. Rozliczenie będzie następować w oparciu o cenę jednostkową, wskazaną przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym.
25. Wykonawca jest zobowiązany współpracować z Zamawiającym na etapie realizacji
zamówienia, w szczególności zobowiązany jest konsultować wszelkie wątpliwości.
26. Zamawiający może podjąć decyzję o rezygnacji z publikacji ogłoszeń bądź niektórych z
nich – bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Wstępne teksty ogłoszeń
Ogłoszenie nr 1:

…..... lipca 2016 r.

OGŁOSZENIE
2

o przystąpieniu do sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego
polskich obszarów morskich oraz prognozy oddziaływania projektu ww. planu
na środowisko
Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.),
zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2016 r., poz. 353)
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego
w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej

wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania
przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000, zwanego dalej „projektem
planu” oraz prognozy oddziaływania ww. projektu na środowisko.
Projekt planu obejmie obszary morskie, o których mowa w ustawie o obszarach morskich, tj.:
a) wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
b) morze terytorialne,
c) morskie wody wewnętrzne przylegające do morza terytorialnego położone pomiędzy linią
podstawową morza terytorialnego i linią brzegu morskiego,
d) morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej z wyłączeniem wód portów określonych w art.
4 pkt 4 ustawy o obszarach morskich.
Uwagi i wnioski do projektu planu można składać w terminie do dnia ……………………. :
a) w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
lub
b) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefaklienta/katalog-spraw/profil-urzedu/mkroplewski
Uwaga lub Wniosek powinien zawierać:
a) Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
b) Treść wniosku lub uwagi,
c) Opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych
obszaru),
d) Uzasadnienie wniosku lub uwagi
e) Opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o
obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Uwagi i wnioski złożone do projektu planu po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą
pozostać bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.
Formularz do układania uwag i wniosków oraz mapa obrazująca obszar planu dostępne są na
stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl.
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Ogłoszenie nr 2:

data ………………………...

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.) oraz
na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353)
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego
w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej

wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych
do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.
Wykaz jest dostępny do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni,
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr …., od poniedziałku do piątku, w godzinach
8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 0 58 …………….) oraz nastronie
internetowej tut Urzędu: www.umgdy.gov.pl.
Wykaz będzie dostępny do dnia wyłożenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego
polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 wraz z prognozą.
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Ogłoszenie nr 3:

data ………………………...

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko
oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.),
zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich” oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2016 r., poz. 353 z późn. zmian.)
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego
w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej

wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania
przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 zwanego dalej „projektem
planu”
wraz
z
prognozą
oddziaływania
na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.
Projekt planu wraz z prognozą ooś obejmie obszary morskie, o których mowa w ustawie
o obszarach morskich, tj.:
e) wyłączną strefę ekonomiczną wraz ze strefą przyległą,
f) morze terytorialne,
g) morskie wódy wewnętrzne przylegające do morza terytorialnego położonych pomiędzy linią
podstawową morza terytorialnego i linią brzegu morskiego,
h) morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej z wyłączeniem wód portów określonych w art.
4 pkt 4 ustawy o obszarach morskich.
Projekt planu oraz prognoza ooś są dostępne do publicznego wglądu siedzibie Urzędu Morskiego
w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, pok. nr …., od poniedziałku do piątku, w
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godzinach 8.00 - 14.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 0 58 …………….) oraz
na stronie internetowej tut Urzędu: www.umgdy.gov.pl
Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia
………………………… :
a) w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia,
lub
b) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/mkroplewski,
a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również:
a) ustnie do protokołu,
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001
r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z późn. zm.) na adres
e-mail: ……………………….,
Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez
rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie
się w dniu ………. w …………………………… o godz………
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