Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Ekspert - konsultacje i doradztwo merytoryczne z dziedziny planowania
i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich przy realizacji projektu
pn. „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali
1 : 200 000”
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług konsultacji i doradztwa
merytorycznego z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich
w kwestiach związanych z realizacją projektu pn.: „Projekt planu zagospodarowania przestrzennego
Polskich Obszarów Morskich w skali 1 : 200 000”, oś priorytetowa: OŚ II Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjnobudowlanych i planowania przestrzennego, projektu współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja i Rozwój.
Przedmiot zamówienia obejmuje nie więcej niż 540 godzin doradztwa w okresie 36 miesięcy od dnia
zawarcia umowy.
Do zadań Wykonawcy będzie należeć świadczenie na rzecz Zamawiającego usług konsultacji
i doradztwa merytorycznego przy podejmowaniu decyzji odnośnie do rozstrzygnięć projektu planu
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, który obejmie polską wyłączną strefę
ekonomiczną, morze terytorialne oraz morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Głównym celem
doradztwa jest zapewnienie, że projekt ww. planu, sporządzony przez wykonawcę projektu planu,
wyłonionego przez Zamawiającego, zostanie opracowany zgodnie z wymogami ustawy z 21.03.1991r.
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, zgodnie z treścią
Rozporządzenia w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich,
a także zgodnie z zapisami Dyrektywy ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów
morskich (23.07.2014 r.) oraz zgodnie z wytycznymi grupy roboczej Helcom / Vasab.
Konsultacje i doradztwo merytoryczne będzie dotyczyć również strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w ramach której opracowana zostanie Prognoza oddziaływania na środowisko,
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko.
Ponadto do zadań Wykonawcy będzie należeć wspieranie procesu krajowych i międzynarodowych
konsultacji, którym będzie podlegał projekt planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą
oceny oddziaływania na środowisko. Doradztwo podczas konsultacji społecznych będzie obejmować
aktywny udział w 4 dużych spotkaniach na poziomie krajowym, z których jedno będzie stanowić
tzw. „dyskusję publiczną” w rozumieniu art. 37e ust. 1 pkt 10 ustawy o obszarach morskich
administracji morskiej. Ponadto, zakłada się, że w zależności od potrzeb Wykonawca weźmie aktywny
udział w dodatkowych (mniejszej rangi) spotkaniach dla określonych grup interesariuszy (np. rybacy,
przedstawicie gmin itd.), planowanych w Słupsku, Gdyni i Szczecinie.
Wykonawca wykonywać będzie ponadto doradztwo odnośnie do sposobu przeprowadzenia
konsultacji projektu planu na poziomie międzynarodowym i będzie wspierał międzynarodową
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współpracę przy opracowywaniu projektu planu. W szczególności do zadań Wykonawcy będzie
należało poprowadzenie pierwszego spotkania konsultacyjnego na poziomie międzynarodowym,
którego celem będzie publiczne przedstawienie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich oraz zebranie uwag i wniosków
do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich w skali
1 : 200 000.
Wykonawca będzie również wspierał Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu
uwzględnienia poszczególnych uwag i wniosków wnoszonych do projektu planu w ramach procesu
opiniowania, uzgadniania oraz w ramach konsultacji społecznych.
Od Wykonawcy wymagana jest dyspozycyjność w okresie realizacji umowy.
Pod pojęciem „dyspozycyjność” rozumie się pozostawanie w kontakcie mailowym i telefonicznym
z Zamawiającym w okresie trwania umowy, obecność podczas krajowych i międzynarodowych
spotkań konsultacyjnych oraz uczestnictwo w spotkaniach z Zamawiającym oraz Wykonawcą
projektu planu z zastrzeżeniem, że o spotkaniach Wykonawca będzie informowany z 7-dniowym
wyprzedzeniem.

Obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności:
1. Udział w odbiorze poszczególnych etapów projektu planu zagospodarowania i prognozy,
tj. przedkładanie pisemnych opinii do dokumentacji będącej przedmiotem odbioru (zarówno
projekt planu jak i prognoza będą odbierane w 5ciu częściach).
Wykonawca musi przedkładać uwagi w terminach przewidzianych na odbiór poszczególnych
etapów zamówienia (od 2 tygodni do 1 m-ca w zależności od etapu).
2. Aktywny udział w czterech spotkaniach konsultacyjnych planowanych w Trójmieście,
Szczecinie, Słupsku i Warszawie (średnia długość spotkania – 6 godzin).
Przez aktywny udział rozumie się wsparcie Zamawiającego oraz Wykonawców projektu planu
i prognozy w przygotowaniu programu spotkania oraz w odpowiadaniu na pytania
uczestników spotkania.
3. Aktywny udział w dodatkowych spotkaniach konsultacyjnych organizowanych w Urzędach
Morskich w Gdyni , Szczecinie, Słupsku (bierze się pod uwagę maksymalnie 10 dodatkowych
spotkań krajowych) z określonymi grupami interesu – w zależności od potrzeb.
Przez aktywny udział rozumie się wsparcie Zamawiającego w merytorycznej organizacji
spotkania (m.in. program spotkania) oraz udział w dyskusji z uczestnikami spotkań.
4. Zapewnienie merytorycznego wkładu do pierwszego spotkania konsultacyjnego na poziomie
międzynarodowym, organizowanym przez Zamawiającego (planowany termin spotkania – IV
kwartał 2016 r.; termin może ulec zmianie), w tym:
 opracowanie agendy dwudniowego spotkania (pierwszy dzień – 6h; drugi dzień – do 6h),
w tym - propozycje prelegentów;
 współpraca z „krajowymi punktami kontaktowymi” ds. morskiego planowania
przestrzennego w krajach Regionu Bałtyckiego (osoby wyznaczone przez poszczególne
kraje do kontaktów w sprawie planowania przestrzennego na morzu)
oraz z przedstawicielami Ministerstwa ds. gospodarki morskiej w celu opracowania listy
uczestników spotkania;
 poprowadzenie spotkania;
 opracowanie pytań do dyskusji; moderowanie przebiegu dyskusji;
 udział w sformułowaniu wniosków ze spotkania, które będą rozpatrzone na etapie
opracowywania projektu planu.
5. Aktywny udział i wsparcie Zamawiającego w dwóch międzynarodowych spotkaniach
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konsultacyjnych organizowanych przez Wykonawcę projektu planu.
Przez aktywny udział rozumie się wsparcie Zamawiającego oraz Wykonawców projektu planu
i prognozy w przygotowaniu programu spotkania oraz w odpowiadaniu na pytania
uczestników spotkania.
6. Utrzymywanie bieżącego roboczego kontaktu z „krajowymi punktami kontaktowymi”
ds. morskiego planowania przestrzennego w krajach Regionu Bałtyckiego i z instytucjami
z tych krajów uczestniczącymi w konsultacjach projektu planu i prognozy.
Bieżący kontakt będzie polegał na odpowiadaniu na pytania drogą mailową i telefoniczną
uczestników procesu konsultacji odnośnie postępu prac w projekcie.
7. W zależności od potrzeb – uczestnictwo w konsultacjach projektów planów
zagospodarowania przestrzennego sporządzanych dla obszarów morskich przez inne kraje
Regionu Bałtyckiego.
8. Bieżące doradztwo i konsultacje w kwestiach dotyczących rozstrzygnięć planu oraz prognozy
oddziaływania na środowisko.
Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania Zamawiającemu konsultacji pisemnych
i ustnych z dotrzymaniem terminów wskazywanych każdorazowo przez Zamawiającego
(minimalny termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni).
9. Wsparcie merytoryczne Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji odnośnie sposobu
uwzględnienia poszczególnych uwag wnoszonych do projektu planu w ramach procesu
opiniowania, uzgadniania oraz w ramach konsultacji społecznych.
10. Udział w merytorycznych spotkaniach z Jednostką Realizującą Projekt (w siedzibie Urzędu
Morskiego w Gdyni, Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie) –
w zależności od potrzeb (średnio raz na 3 miesiące), podczas których dyskutowane będą
problemowe zagadnienia związane ze sporządzaniem projektu planu i prognozy.
11. Udział w merytorycznych spotkaniach z Wykonawcami (w zależności od potrzeb, średnio
raz na 3 m-ce) oraz wsparcie Zamawiającego przy udzielaniu odpowiedzi na pytania
Wykonawców odnośnie zapisów projektu planu i prognozy.
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