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Załącznik nr 1 do SWZ  
Opis Przedmiotu Zamówienia 

Znak sprawy: ZSC.271.45.2021 
 

Dotyczy: „Opracowanie dokumentu diagnostycznego pn. Diagnoza sytuacji w zakresie planowania 

przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, wraz  

z przeprowadzeniem warsztatów diagnostycznych i wypracowaniem wniosków.” 

 

I. Kontekst zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentu diagnostycznego sytuacji 

przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zwanego dalej Diagnozą, 

wraz z przeprowadzeniem warsztatów diagnostycznych i wypracowaniem wniosków.  

Celem zadania jest przygotowanie do opracowania przez Związek Gmin i Powiatów 

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego strategii ponadlokalnej – Strategii Rozwoju 

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030. 

Przygotowanie to nastąpi poprzez przeprowadzenie rozbudowanych badań o charakterze 

jakościowym i ilościowym oraz analizę danych zastanych (desk research), w szczególności 

danych przestrzennych w zakresie sytuacji przestrzennej Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego. Opracowanie zestawu analiz i rekomendacji w ww. zakresie, 

stanowi jeden z elementów przygotowania Członków Związku Subregionu Centralnego do 

perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 oraz sposobu podejścia do działań 

zorientowanych na osiągnięcie jak największego efektu rozwojowego dla Subregionu 

Centralnego, z uwzględnieniem jego specyfiki oraz indywidualnych uwarunkowań                           

w poszczególnych podregionach. 

2. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest 

samorządnym stowarzyszeniem 81 gmin i powiatów o silnych powiązaniach funkcjonalnych                   

z miastem wojewódzkim Katowice. Stowarzyszenie zostało powołane dla wsparcia idei 

samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji 

osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji. Do zadań Związku należy 

między innymi: 

a. pełnienie funkcji Związku ZIT w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020; 

b. realizacja zadań dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy 

krajowych i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w tym w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; 
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c. realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji Związku ZIT dla Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WSL. 

3. W skład Subregionu Centralnego wchodzą: 

a. podregion bytomski obejmujący: gminę Boronów, miasto Bytom, gminę Ciasna, 

gminę Herby, miasto Kalety, gminę Kochanowice, gminę Koszęcin, gminę Krupski 

Młyn, miasto Lubliniec, miasto Miasteczko Śląskie, gminę Ożarowice, gminę 

Pawonków, miasto Piekary Śląskie, miasto Radzionków, gminę Świerklaniec, miasto 

Tarnowskie Góry, gminę Tworóg, miasto i gminę Woźniki, gminę Zbrosławice, powiat 

lubliniecki i powiat tarnogórski; 

b. podregion gliwicki obejmujący: gminę Gierałtowice, miasto Gliwice, miasto Knurów, 

gminę Pilchowice, miasto Pyskowice, gminę Rudziniec, miasto i gminę Sośnicowice, 

miasto i gminę Toszek, gminę Wielowieś, miasto Zabrze i powiat gliwicki; 

c. podregion katowicki obejmujący: miasto Chorzów, miasto Katowice, miasto 

Mysłowice, miasto Ruda Śląska, miasto Siemianowice Śląskie i miasto 

Świętochłowice; 

d. podregion sosnowiecki obejmujący: miasto Będzin, gminę Bobrowniki, miasto 

Czeladź, miasto Dąbrowa Górnicza, gminę Irządze, miasto Jaworzno, gminę Kroczyce, 

miasto i gminę Łazy, miasto Mierzęcice, miasto i gminę Ogrodzieniec, miasto i gminę 

Pilica, miasto Poręba, gminę Psary, miasto i gminę Siewierz, miasto Sławków, miasto 

Sosnowiec, miasto i gminę Szczekociny, gminę Włodowice, miasto Wojkowice, 

miasto Zawiercie, gminę Żarnowiec, powiat będziński i powiat zawierciański; 

e. podregion tyski obejmujący: miasto Bieruń, gminę Bojszowy, gminę Goczałkowice-

Zdrój, miasto Kobiór, gminę Chełm Śląski, miasto Imielin, miasto Lędziny, miasto 

Łaziska Górne, miasto Mikołów, gminę Miedźna, gminę Ornontowice, miasto 

Orzesze, gminę Pawłowice, miasto i gminę Pszczyna, gminę Suszec, miasto Tychy, 

gminę Wyry, powiat bieruńsko-lędziński, powiat mikołowski i powiat pszczyński. 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Do zadań Wykonawcy należy: 

1) Przed rozpoczęciem prac nad Diagnozą, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

uzgodnienia raport metodologiczny, zawierający przedstawienie obszarów i problemów 

badawczych, pytań badawczych oraz narzędzi badawczych (ilościowych i jakościowych), na 

podstawie których Wykonawca przeprowadzi badania do sporządzenia Diagnozy. Raport 

musi zawierać rozpisany harmonogram prac badawczych i zadania poszczególnych członków 

zespołu badawczego. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić i zweryfikować zakres 

i dostępność danych potrzebnych do realizacji badania oraz sposób ich przetwarzania. 

Raport metodologiczny będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Po akceptacji 

raportu metodologicznego przez Zamawiającego, ma on charakter wiążący dla Wykonawcy, 
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zaś odstępstwa od raportu metodologicznego wymagają zgody Zamawiającego. Raport 

metodologiczny nie może jednak zmieniać postanowień niniejszego opisu przedmiotu 

zamówienia oraz złożonej oferty. 

2) Opracowanie dokumentu diagnostycznego pn. Diagnoza sytuacji w zakresie planowania 

przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który musi 

obejmować: 

a. Analizę uwarunkowań wewnętrznych Subregionu Centralnego oraz sytuację w sferze 

planowania przestrzennego, wraz z identyfikacją i wskazaniem trendów i prognoz 

rozwojowych w perspektywie 2030 r. i obejmującą obszar planowanie przestrzenne w 

szczególności:  

i. powiązania funkcjonalne na obszarze subregionu centralnego, w tym 

powiązania rdzenia subregionu z pozostałymi obszarami subregionu, 

ii. system komunikacji publicznej: kolej, drogi, transport publiczny, trasy 

rowerowe, 

iii. zagospodarowanie przestrzenne, 

iv. rewitalizacja przestrzeni miejskich, 

v. suburbanizacja,  

vi. fragmentacja przestrzeni,  

vii. systemowy sposób zarządzania fragmentacją przestrzeni,  

viii. rekultywacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych,  

ix. tereny przemysłowe, poprzemysłowe, górnicze, pogórnicze,  

x. analiza obszarów peryferyjnych – białe plamy (obszarów peryferyjnych 

poddawanych analizie). 

Przedstawiony katalog zagadnień ma charakter otwarty. Jeżeli w trakcie analizy zebranych 

danych Wykonawca stwierdzi, że występuje zagadnienie nieujęte w ww. katalogu, mogące 

mieć wpływ na sytuację wewnętrzną lub wystąpienie zjawiska w przyszłości, może ująć je 

w Diagnozie i we wnioskach po uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Każde z ww. zagadnień oraz dopisane zagadnienie, musi zostać opisane adekwatnym 

wskaźnikiem, o ile to możliwe, dostępnym w statystyce publicznej. 

W przypadku kwestii kluczowych dla identyfikacji i wskazania trendów i prognoz 

rozwojowych, konieczna jest ekstrapolacja wartości wskaźników dla roku 2030, ze 

wskazaniem metod prognozowania. 

Analiza powinna uwzględnić zróżnicowanie pomiędzy terenami miejskimi oraz wiejskimi,                 

a także poszczególnymi podregionami Subregionu Centralnego. 
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Analiza musi być przeprowadzona w oparciu o dostępne dane statystyczne lub inne dane, 

które zostaną wytworzone lub pozyskane i będą w dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca 

ponosi koszty związane z pozyskaniem danych. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do 

zaprezentowania najbardziej aktualnych danych. Dane statystyczne lub inne dane nie mogą 

być starsze niż z roku 2020. W przypadku braku dostępności danych z roku 2020, dopuszcza 

się wykorzystanie danych pochodzących nie później niż z 2019 i 2018 roku. Jeżeli w trakcie 

gromadzenia i analizy zebranych danych Wykonawca stwierdzi, że dla wzbogacenia analizy 

niezbędne jest odniesienie do wcześniejszych danych statystycznych, może ująć je                             

w Diagnozie i we wnioskach po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

W obszarze planowania przestrzennego opieranie się jedynie na danych statystycznych jest 

niewystarczające. Wykonawca musi przedstawić alternatywne źródła informacji, w tym m.in. 

geoportale (krajowy i powiatowe). 

Proponowany katalog źródeł danych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w raporcie 

metodologicznym, który podlega akceptacji Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje, że analiza zostanie przeprowadzona głównie w oparciu o dane 

zastane. Jeżeli Wykonawca uzna, że dla wzbogacenia analizy niezbędne jest przeprowadzenie 

badań jakościowych, to informacja ta zostanie przedstawiona w raporcie metodologicznym,  

a koszt ich przeprowadzenia zostanie wliczony w przedstawioną przez Wykonawcę ofertę. 

Analiza musi być przedstawiona w układzie dynamicznym i porównawczym wraz z wynikami 

przedstawionymi w formie tekstowej oraz infografiki tj. tabele, mapy, wykresy itp., 

odnoszącymi się do zidentyfikowanych problemów, zjawisk i wysuniętych wniosków – 

minimum 10 infografik. Zakres, treść i forma graficzna infografik będzie poddana 

konsultacjom z Zamawiającym. Analiza oraz przedstawione wnioski muszą odnosić się do 

planowania przestrzennego w obszarze funkcjonalnym przedstawionym w pkt. I. 

Prezentowane dane muszą zostać przedstawione w umiejscowieniu przestrzennym.  Wszelka 

wykonana w ramach Diagnozy dokumentacja geoprzestrzenna, graficzne przedstawienie 

wyznaczonych obszarów funkcjonalnych i zachodzących powiązań, relacji, zjawisk, itp. (np.: w 

formie map, schematów, kartogramów) powinna być przedstawiona w formie wydruków 

oraz plików źródłowych w formacie GIS1. 

Diagnoza musi zostać opracowana w oparciu o Ustawę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), Ustawę z dnia 

15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. nr 169, poz. 1378). 

b. Identyfikację i wskazanie wyzwań rozwojowych w kontekście planowania 

przestrzennego, stojących przed Subregionem Centralnym Województwa Śląskiego 

                                                           
1 Przez „format GIS” należy rozumieć pliki .shp, możliwe do edycji w aktualnej wersji programu QGIS lub 

równoważnym (program bezpłatny). 
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w perspektywie 2030 roku, w tym roli Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego, w tym: 

i. Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych Subregionu Centralnego i obszarów 

strategicznej interwencji kluczowych dla Subregionu Centralnego, w celu 

delimitacji obszarów spójnych terytorialnie dla określenia ich celów rozwoju 

na etapie opracowywania Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego. 

ii. Wyznaczenie obszarów funkcjonalnych i obszarów strategicznej interwencji 

kluczowych dla Subregionu Centralnego nastąpi poprzez: 

 identyfikację kryteriów i metody ich wyznaczania, 

 graficzne przedstawienie wyznaczonych obszarów funkcjonalnych 

i zachodzących powiązań, relacji, zjawisk itp., w formie m.in. map, 

diagramów, schematów, kartogramów, przy użyciu systemów GIS. 

c. Analizę wskazanych niżej dokumentów, w celu zachowania zgodności i spójności ze 

Strategią Rozwoju Województwa Zielone Śląskie 2030 oraz dokumentami 

międzynarodowymi, krajowymi i regionalnymi, na podstawie których prowadzona jest 

polityka rozwoju: 

i. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, 

ii. Agenda Miejska 2030, 

iii. Agenda Terytorialna 2030,  

iv. Nowa Karta Lipska, 

v. Plan Odbudowy dla Europy,  

vi. Europejski Zielony Ład,  

vii. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające Fundusz na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji (24 czerwca 2021 r.), 

viii. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne 

przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na 

rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, 

Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 

funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na 

rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (24 czerwca 2021 r.), 
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ix. Umowa Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce 

(projekt, lipiec 20212), 

x. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (projekt, kwiecień 20213), 

xi. Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji (o ile dokument zostanie 

przyjęty4), 

xii. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego 

(projekt, sierpień 2021 r.5), 

xiii. Założenia aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2023, 

xiv. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

xv. Polski Ład, 

xvi. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 

do 2030 r.), 

xvii. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, 

xviii. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej w strategiach rozwoju 

(dokument opracowany przez Departament Strategii Ministerstwa Funduszy i 

Polityki Regionalnej, maj 2020 r.), 

xix. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+, 

xx. Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego, 

xxi. Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, 

xxii. Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego6, 

                                                           
2 W przypadku przyjęcia dokumentu przed terminem przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji 

Diagnozy, Wykonawca zobowiązany jest opierać się na zapisach przyjętej Umowy Partnerstwa. 

3 W przypadku przyjęcia dokumentu przed terminem przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji 

Diagnozy, Wykonawca zobowiązany jest opierać się na zapisach przyjętego Krajowego Planu Odbudowy 

i Zwiększania Odporności. 

4 W przypadku pojawienia się projektu Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji w trakcie prac nad 

Diagnozą, Wykonawca zobowiązany jest do prac na tym dokumencie. W przypadku przyjęcia go przed 

terminem przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji Diagnozy, Wykonawca zobowiązany jest opierać 

się na zapisach przyjętego Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji. 

5 W przypadku przyjęcia dokumentu przed terminem przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji 

Diagnozy, Wykonawca zobowiązany jest opierać się na zapisach przyjętego Terytorialnego Planu Sprawiedliwej 

Transformacji dla województwa śląskiego. 
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xxiii. Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Śląskiego (projekt, 2020 r.7), 

xxiv. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja IX), 

xxv. Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 

roku 2022, 

xxvi.  Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 

roku 2022 - Aneks nr 1 (2019), 

xxvii. Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do 

roku 2022 - Broszura (Aktualizacja 2019), 

xxviii. Potencjał społeczno-gospodarczy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 

xxix. Ewaluacja systemu realizacji instrumentu ZIT w perspektywie finansowej UE 

na lata 2014-2020, Raport końcowy, czerwiec 2018, 

xxx. Regionalny Plan Transportowy Województwa Śląskiego (założenia: 

https://www.slaskie.pl/content/regionalny-plan-transportowy), 

xxxi. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego, 

xxxii. Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, 

xxxiii. Koncepcja Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

z wykorzystaniem metod inżynierii systemów. 

 

Wymienione wyżej dokumenty są obligatoryjne. Na wniosek Wnioskodawcy możliwe jest 

poszerzenie ww. katalogu, jeśli jest to niezbędne do rzetelnego opracowania Diagnozy. 

Pozyskanie wyżej wymienionych dokumentów jest po stronie Wykonawcy. 

Mając na uwadze rzetelną analizę dostępnych, aktualnych dokumentów na moment 

opracowywania diagnozy, w przypadku gdy wymienione dokumenty bądź projekty dokumentów 

zostaną przyjęte lub powstaną kolejne wersje ich projektów, Wykonawca podczas prac nad 

diagnozą wykorzysta aktualne projekty dokumentów/dokumenty.   

                                                                                                                                                                                     
6 W przypadku pojawienia się projektu Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego w trakcie prac 

nad Diagnozą, Wykonawca zobowiązany jest do prac na tym dokumencie. W przypadku przyjęcia go przed 

terminem przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji Diagnozy, Wykonawca zobowiązany jest opierać 

się na zapisach przyjętej Regionalnej Polityki Miejskiej Województwa Śląskiego. 

7 W przypadku przyjęcia dokumentu przed terminem przedstawienia Zamawiającemu ostatecznej wersji 

Diagnozy, Wykonawca zobowiązany jest opierać się na zapisach przyjętej Regionalnej Polityki Rewitalizacji 

Województwa Śląskiego. 

https://www.slaskie.pl/content/regionalny-plan-transportowy
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d. Wnioski z przeprowadzonych pięciu warsztatów diagnostycznych w szczególności:  

 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pięciu warsztatów 

diagnostycznych dla każdego z podregionów Subregionu Centralnego zgodnie  

z podziałem Dział I , ust. 3, 

 Czas trwania jednego warsztatu powinien wynosić minimum 5 godzin (czas 

trwania jednego warsztatu może zostać skrócony na wniosek Wykonawcy, po 

wyrażaniu zgody przez Zamawiającego), 

 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji przeprowadzenia 

warsztatów diagnostycznych, uwzględniającej wykorzystanie odpowiednich 

technik prowadzenia warsztatów i dyskusji, analogicznych do badań 

jakościowych, podlegających wcześniejszemu uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego, 

 Wykonawca powinien zapewnić moderatora warsztatów diagnostycznych, 

 Liczba osób zaangażowanych w przeprowadzenie warsztatów diagnostycznych 

zależy od decyzji Wykonawcy, 

 Zamawiający ponosi odpowiedzialność za koordynację warsztatów 

diagnostycznych w tym: nabór uczestników, najem sali szkoleniowej, catering, 

materiały pomocnicze typu rzutnik, flipchart, flamastry, kartki samoprzylepne itp. 

 Termin i miejsce spotkania zostaną określone przez Zamawiającego po 

uzgodnieniu z Wykonawcą, 

 Dla minimalizacji ryzyka niezrealizowania warsztatów diagnostycznych,  

w warunkach pandemii zakłada się możliwość przeprowadzenia spotkania  

z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej umożliwiających zdalną 

komunikację głosową i wizualną. Link do wydarzenia zostanie udostępniony 

uczestnikom przez Zamawiającego, po dokonaniu przez nich rejestracji na 

warsztaty. Rejestracja zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego, 

 Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu opis wniosków  

z przeprowadzonych warsztatów diagnostycznych. 

e. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy, które będą stanowiły element strategii ponadlokalnej 

– Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. 

Opracowana Diagnoza będzie służyła opracowaniu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030. Stworzenie Strategii 

Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą 

do 2030, w tym określenie misji i wizji oraz wyznaczenie celów strategicznych jest zadaniem 

własnym Zamawiającego. Wnioski z przeprowadzonej diagnozy muszą zawierać: 
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i. Określenie przewag konkurencyjnych Subregionu Centralnego w kategorii 

silnych stron, w ujęciu ogólnym oraz w podziale na podregiony; 

ii. Określenie deficytów rozwojowych Subregionu Centralnego w kategorii 

słabych stron, w ujęciu ogólnym oraz w podziale na podregiony; 

iii. Określenie uwarunkowań zewnętrznych rozwoju Subregionu Centralnego 

w kategorii szans i zagrożeń, w ujęciu ogólnym oraz w podziale na 

podregiony; 

iv. Wskazanie problemów i wyzwań Subregionu Centralnego w ujęciu ogólnym 

oraz w podziale na podregiony. 

2. Zastrzeżenia Zamawiającego: 

1) Załącznikiem do Diagnozy będą infografiki, o których mowa w pkt. II A 2a. Infografiki zostaną 

przekazane przez Wnioskodawcę Zamawiającemu w formie plików graficznych oraz 

w wersjach edytowalnych. Zakres, treść i forma graficzna infografik będzie poddana 

konsultacjom z Zamawiającym. Wszelka wykonana w ramach Diagnozy dokumentacja 

geoprzestrzenna, powinna być przedstawiona w formie wydruków oraz plików źródłowych 

w formacie GIS8.  

2) Szacowana objętość dokumentu nie może być mniejsza niż 50 stron formatu A4 (ok. 115 tys. 

znaków bez spacji) oraz nie powinna przekraczać 150 stron formatu A4 (ok. 345 tys. znaków 

bez spacji). Do objętości dokumentu nie wlicza się infografik, tabel, wykresów, rysunków, 

map, zdjęć, diagramów itp. Diagnoza musi być sporządzona w języku polskim. 

3) Dodatkowo dokument musi zawierać streszczenie w języku polskim, nie krótsze niż 3 strony 

formatu A4 (ok. 6,9 tys. znaków bez spacji) i nie dłuższe niż 10 stron formatu A4 (ok. 23 tys. 

znaków bez spacji). 

4) Diagnoza sytuacji w zakresie planowania przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego 

Województwa Śląskiego oraz wszystkie pozostałe wytworzone dokumenty, tj.: raport 

metodologiczny, raporty częściowe z realizacji prac, sprawozdanie z warsztatów 

diagnostycznych, prezentacje multimedialne oraz raport końcowy z prac nad Diagnozą, 

muszą być oznakowane zgodnie z identyfikacją wizualną Zamawiającego oraz 

z zastosowaniem logotypów unijnych. Kolorystyka, wielkość i rozmieszczenie logotypów na 

materiałach powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym wg zasad Księgi Identyfikacji 

Wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 

2014-2020. 

                                                           
8 Przez „format GIS” należy rozumieć pliki .shp, możliwe do edycji w aktualnej wersji programu QGIS lub 

równoważnym (program bezpłatny). 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały Identyfikacji Wizualnej Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego oraz właściwe logotypy unijne 

wraz z wytycznymi do ich zastosowania. 

5) Podczas realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia minimum 

2 spotkań roboczych w siedzibie Zamawiającego, w celu przedstawienia stanu 

zaawansowania prac nad Diagnozą.  Dla minimalizacji ryzyka niezrealizowania spotkań, 

w warunkach pandemii zakłada się możliwość przeprowadzenia spotkania z wykorzystaniem 

narzędzi komunikacji elektronicznej umożliwiających zdalną komunikację głosową i wizualną. 

Wykonawca będzie również przesyłał Zamawiającemu raporty częściowe z wykonanych prac, 

po zakończeniu każdego miesiąca, w którym trwały prace nad sporządzeniem Diagnozy. 

6) Termin realizacji zamówienia wynosi 5 miesięcy od daty podpisania umowy. 

7) Produktem zamówienia jest Diagnoza sytuacji w zakresie planowania przestrzennego dla 

obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. 

8) Zamawiający zastrzega: 

a. Na 20 dni9 przed terminem realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do 

przedstawienia i zaprezentowania Grupie Roboczej ds. Strategii powołanej przez 

Zamawiającego wstępnej wersji Diagnozy sytuacji w zakresie planowania przestrzennego 

dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, 

b. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do wstępnej wersji Diagnozy, w terminie 10 dni od 

jej przedstawienia, 

c. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić te uwagi w końcowej wersji Diagnozy. 

9) Produktami pośrednimi zamówienia są: 

a. Raport metodologiczny, który zostanie przedstawiony Zamawiającemu w terminie do 15 

dni od daty podpisania umowy, opisany w pkt. II A 1, 

b. Raporty częściowe z opisem postępu wykonanych prac, które będą przedstawiane 

Zamawiającemu w terminie 5 dni od zakończenia kolejnego miesiąca realizacji 

Zamówienia, z wyłączeniem ostatniego miesiąca realizacji umowy, 

c. Sprawozdanie z warsztatów diagnostycznych, które zostanie przedstawione 

Zamawiającemu wraz z ostateczną wersją Diagnozy, 

d. Raport końcowy z prac nad Diagnozą sytuacji w zakresie planowania przestrzennego dla 

obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który zostanie przedstawiony 

Zamawiającemu wraz z ostateczną wersją Diagnozy. 

                                                           
9 Ilekroć jest mowa o dniach, należy przez nie rozumieć dni robocze. 
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e. Prezentacja multimedialna wyników przeprowadzonej Diagnozy, która zostanie 

przedstawiona Zamawiającemu wraz z ostateczną wersją Diagnozy. Prezentacja zostanie 

sporządzona w programie MS PowerPoint i przekazana w formacie .ppt lub .pptx oraz 

.pdf. Prezentacja musi zawierać wizualizację wyników przeprowadzonej Diagnozy tj. 

mapy, wykresy, tabele, infografiki itp. 

10) Z chwilą dostarczenia Diagnozy, Wykonawca przenosi w całości na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do Diagnozy i załączników, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Wraz z prawami majątkowymi Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo do 

wyłącznego wykonywania autorskich praw zależnych. Zamawiający nabywa również na 

własność nośniki, na których zapisana będzie Diagnoza z załącznikami. Szczegółowe ustalenia 

w tym zakresie zostaną określone w umowie. 

11) Dokument zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej (wydruk kolorowy, 

dwustronny, 3 egzemplarze, zbindowane) i elektronicznej w formie plików formatu MS Word 

i w formacie .pdf, zapisanych na nośniku typu pendrive.  

 

 


