
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

Opracowanie aktualizacji „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego 
do roku 2020”. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Przedmiotem zamówienia  jest opracowanie aktualizacji „Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020”, zwanej dalej Strategią, w oparciu o zadania 
określone w ustawie o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 r. poz.595) oraz inne ustawy 
i dokumenty przyjęte na szczeblu Komisji Europejskiej, rządowym, wojewódzkim. (pkt. 
III.11). 
 
II. METODA AKTUALIZACJI STRATEGII: 
Aktualizacja Strategii wykonana zostanie metodą ekspercką z elementami uspołecznienia, 
co umożliwi Powiatowi Ostrowieckiemu określenie strategicznych priorytetów  
w powiązaniu zarówno ze Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 
2020, jak i dokumentami wyszczególnionymi w pkt. III.11. 
 
III. ZAKRES AKTUALIZACJI STRATEGII: 
 
1. Weryfikacja i ocena dotychczasowego układu Strategii; propozycja nowego układu 
zaktualizowanego dokumentu; określenie na nowo głównych strategicznych obszarów 
problemowych; 
2. Weryfikacja i aktualizacja części opisowej Strategii, w tym aktualizacja danych 
statystycznych, tabel, wykresów w oparciu o dostępne oraz zebrane przez Wykonawcę, 
informacje i dane liczbowe; 
3. Analiza pod względem spójności i wykorzystania przy aktualizacji Strategii, opracowanych 
przez Powiat Ostrowiecki dokumentów planistycznych oraz programów branżowych; 
4. Diagnoza sytuacji gospodarczej i społecznej obszaru objętego Strategią (Powiat 
Ostrowiecki), przygotowana w oparciu o dane  aktualne; 
5. Określenie informacji strategicznej dot. Powiatu Ostrowieckiego, posegregowanie według 
przyjętych kryteriów na cztery grupy. Następnie zapisanie w czterodzielnej macierzy 
strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych a prawa 
– dwie kategorie czynników negatywnych.  (tzw. analiza SWOT). Mając na uwadze nowy 
okres programowania UE tj. 2014-2020 oraz zapisy RPOWŚ 2014-2020 , należy uwzględnić 
podczas przyjętej metodologii ujęcie Powiatu Ostrowieckiego w specyficznym położeniu 
subregionalnym oraz zaliczenie go do obszarów funkcjonalnych miast tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze. 
6. Z uwagi na zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, oraz pozostałe projekty Programów Operacyjnych 
należy wziąć pod uwagę, że m.in. Powiat Ostrowiecki, został zaliczony do obszarów 
funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze a tym samym będzie miał 
możliwość korzystania z tzw. Kopert Finansowych w ramach Obszarów Strategicznej 
Interwencji (OSI). Niewątpliwie w celu sprawnego wydatkowania i zarządzania tą pulą 
środków niezbędne będzie sporządzenie dokumentu strategicznego dla obszarów OSI, co 



również musi mieć odzwierciedlenie w aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020. 
7. Zweryfikowanie wizji, misji i strategicznych kierunków rozwoju obszaru objętego obecną 
Strategią oraz wytyczenie nowych priorytetów w oparciu o diagnozę społeczno-gospodarczą 
Powiatu Ostrowieckiego ; 
8.  Aktualizacja WPI tj. zadań z zakresu inwestycji Powiatu Ostrowieckiego (tu należy wziąć 
pod uwagę zarówno zadania:  infrastrukturalne, służby zdrowia, rynku pracy, ekologii, 
kultury, turystyki jak i promocji); 
9. Konieczność zachowania spójności aktualizowanej strategii z innymi programami 
uchwalonymi przez Radę Powiatu Ostrowieckiego, Strategiami i Planami Rozwoju 
Lokalnego Gmin, wchodzących w skład Powiatu, lokalnymi dokumentami strategicznymi i 
planistycznymi, programami rewitalizacji Gminy Ostrowiec Św. jak również ze 
zaktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, która w 
lipcu 2013r. została jednogłośnie przyjęta uchwałą Nr XXXIII/589/13 przez Sejmik  
Województwa Świętokrzyskiego; 
10. Podczas aktualizacji strategii należy zwrócić dużą uwagę na analizę wskaźnikową by 
określenie przyjętej bazy nie przynosiło w późniejszym etapie Zamawiającemu trudności 
mierzalnych. (zgodność z Wskaźnikami Zrównoważonego Rozwoju – SDI)   
11. Aktualizowany dokument powinien być wykonany zgodnie z dokumentami 
strategicznymi, planistycznymi i programowymi szczebla wspólnotowego, krajowego i 
regionalnego, w zakresie jakim dotyczą Przedmiotu Zamówienia, w tym w szczególności z: 
 
  - Umową Partnerstwa 2014-2020 (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8  
      stycznia 2014r.); 
   -  Strategią Europa  2020 – dokumentem określającym europejską polityką spójności;   
   -  innymi politykami europejskimi (WRS) 2014-2020; 
   -  Krajową Polityką Miejską do roku 2020; 
   - Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka,    
sprawne państwo; 
   -  Długookresową Strategią Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności; 
   - Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary   
       Wiejskie (KSRR);  
- Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki. Dynamiczna Polska 2020; 
- Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020; 
- Strategia Rozwoju Transportu do 2020; 
- Strategia; Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowiska. Perspektywa do 2020; 
- Strategia; Sprawne Państwo 2020; 
- Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020; 
- Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020; 
- Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022; 
   -   Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju  2030, 
   -   Strategią Rozwoju Polski Wschodniej do roku 2020; 
   -   Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku  2020; 
   -   Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Województwa Świętokrzyskiego   na lata    
       2014-2020 wraz z Uzupełnieniem do programu (a do czasu jego zatwierdzenia z 
aktualną wersją projektu programu); 



    -  Programami operacyjnymi na lata 2014-2020 (a do czasu ich zatwierdzenia z aktualną 
wersją projektów programów). 
    -  Raportem „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe.”; 
12. Dla opracowania w ramach przedmiotu zamówienia przyjmuje się horyzont czasowy do 
roku 2020 z nakreśleniem tendencji rozwoju Powiatu Ostrowieckiego na kolejne lata.  
13. Aktualizowany dokument musi spełniać oczekiwane kryteria przy aplikowaniu o środki  
z programów krajowych i unijnych; dobrze i trafnie sformułowane priorytety, dzięki którym można 
będzie się powoływać na zapisy ze strategii, pozwolą pozyskać dotacje w takich obszarach jak: 
infrastruktura drogowa, oświata, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, dziedzictwo 
kulturowe i turystyka, , technologie informatyczne, ekologia, szkolenia i podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych, promocja powiatu, aktywizacja zawodowa i tworzenie miejsc 
pracy; 
 
 
IV. FORMA OPRACOWANIA AKTUALIZOWANEJ STARTEGII: 
 
1. Zaktualizowany dokument opracowany zostanie w wersji tradycyjnej oraz edytowalnej 
informatycznej zapisanej na płytach CD bądź innym trwałym nośniku. 
2. Wersja informatyczna Strategii powinna zostać zapisana w powszechnie dostępnych 
programach, umożliwiających pobranie pliku dokumentu ze strony internetowej Powiatu 
Ostrowieckiego. Zamawiający powinien również mieć możliwość edycji w przedmiotowym 
dokumencie i możliwość wprowadzania zmian w związku z zaistniałymi potrzebami. 
 
 
 
V. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST:  
 
1.    Przygotować harmonogram rzeczowy realizacji niniejszego zamówienia uwzględniając 
przy tym: 
a)    opracowanie projektu Strategii; 
b)    poddanie projektu Strategii konsultacjom społecznym, w tym przygotowanie prezentacji   
       multimedialnej do projektu, opisującej najważniejsze założenia i treści projektu (min.   
       przedstawienie metodologii i zakresu opracowania, opis uwarunkowań rozwojowych   
       obszaru objętego Strategią, wskazanie misji, celów oraz opis narzędzi monitoringu  
       realizacji celów); 
c)     zorganizowanie i przeprowadzenie  min. 3 konferencji, podczas których zostanie    
        zaprezentowany projekt Strategii w formie prezentacji multimedialnej, oraz dwie 
konferencje dot. analizy SWOT oraz analizy wskaźnikowej. Zamawiający jest zobowiązany 
zarejestrować  wszystkie zgłoszone uwagi i propozycje oraz sporządzić  listy obecności jej   
        uczestników; 
d)   przedłożenie Zamawiającemu ostatecznej wersji Strategii, z uwzględnieniem ich zaleceń   
        i uwag, a także wniosków  z przeprowadzonych konsultacji społecznych w uzgodnionym   
        wspólnie terminie wg. harmonogramu rzeczowego. 
e)     przekazanie   uzgodnionego  dokumentu  w  czterech  egzemplarzach w wersji   
        papierowej i elektronicznej (plik PDF, Microsoft Office lub równoważne) na  
        podstawie   protokołu  odbioru; 



2.  Zorganizować szkolenie w siedzibie Zamawiającego, przygotowujące pracowników do   
       wdrażania systemu przyjętych wskaźników w celu monitorowania realizacji strategii oraz 
jej ewaluacji. 
3. Przed uchwaleniem zaktualizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu 
Ostrowieckiego do roku 2020 przez Radę Powiatu Ostrowieckiego, Wykonawca zobowiązany 
jest do zatwierdzenia zaktualizowanego dokumentu w Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska Województwa Świętokrzyskiego. 
 
 

VI.  ZAMAWIAJĄCY ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO: 

a)   współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji   
         przedmiotu  umowy; 
b)   udzielania Wykonawcy wszelkich informacji oraz przekazywania materiałów  
         i dokumentów będących w jego posiadaniu, niezbędnych do prawidłowej i terminowej    
         realizacji  umowy; 
c)   udostępnienia Wykonawcy obowiązującej wersji Strategii Zrównoważonego Rozwoju   
         Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020 w wersji tradycyjnej i informatycznej na płycie   
         CD, jak również innych opracowanych przez Powiat dokumentów programowych  
         i  promocyjnych; 
d)     przekazania w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy na adres mailowy osoby   
         wskazanej w umowie do kontaktu ze strony Wykonawcy, danych kontaktowych (imię  
         i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy) osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze  
         strony  Zamawiającego; 
e)     udziału w cyklicznych spotkaniach związanych z opracowaniem poszczególnych etapów  
         projektu  Strategii. 
f)  nieodpłatnego udostępnienia sali na zajęcia warsztatowe oraz przygotowania listy    
         partnerów społecznych, którzy wezmą udział w opracowaniu aktualizacji Strategii; 

VII.  INNE USTALENIA: 

1.   Posiadane doświadczenie w opracowywaniu strategii rozwoju dla jednostek samorządu    
        terytorialnego (w tym powiatów ziemskich), przyjętych uchwałami rad, należy   
        potwierdzić przy najmniej trzy opracowania na przestrzeni ostatnich trzech lat. (pisemne 
referencje)  
2.  Wykonawca przekaże na piśmie prawa autorskie do opracowanej Strategii 
Zamawiającemu. 
3.      Termin wykonania zamówienia:   do  30   czerwca  2015r. 
4.  Do udzielania informacji w sprawie Przedmiotu Zamówienia wyznaczony jest:  
          Pan Dariusz Wilczak – Kierownik Referatu Rozwoju, Funduszy Strukturalnych i 
Informacji; tel./041/247 61 36; dariusz_wilczak@powiat.ostrowiecki.eu 

  


