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Wszyscy Wykonawcy 

 

Dot. zapytania ofertowego na opracowanie aktualizacji „Strategii Zrównoważonego 
Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020”. 

W odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z Wykonawców przekazujemy 
odpowiedzi na nie. 
 
Pytanie 1: 
Zakres aktualizacji WPI: 
- czy ma ona związek ze strategią, czy może z całokształtem działalności Zamawiającego; 
- czy wykonawca będzie zobowiązany oszacować wartość inwestycji i innych działań, które 
będę wyszczególnione w strategii; 
- WPI jest częścią uchwały budżetowej, czy na wykonawcy spoczywać będzie udział w 
komisjach budżetowych i w procesie zmiany uchwały budżetowej? 

Dokument WPI zostanie opracowany w oparciu o załącznik budżetowy, który Powiat 
Ostrowiecki/Zleceniodawca dostarczy Wykonawcy. Jeżeli chodzi o szacowanie wartości 
inwestycji, to należy zwrócić uwagę, że poszczególne zadania należy szacować na podstawie 
kosztorysów, które ulegają szybko dezaktualizacji. Wykonawca otrzyma więc w załączniku 
budżetowym wstępnie oszacowane wartości inwestycji. 
Co do proponowanych nowych inwestycji w WPI, to po stronie Wykonawcy będzie 
wyszacowanie ich wartości, jak również wskazanie źródła finansowania. 
 
Pytanie 2: 
W związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn.: "Aktualizacja 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego do roku 2020" mam pytanie 
odnośnie pkt.8 (Aktualizacja WPI). Czy Zleceniobiorca ma samodzielnie zaktualizować 
dokument Wieloletni Plan Inwestycyjny w zakresie oszacowania wartości inwestycji i wkładu 
własnego jednostki czy wykonawca ma tylko wskazać katalog inwestycji mogących otrzymać 
dofinansowanie ze środków krajowych i zagranicznych, a zleceniodawca sam oszacuje 
wartość planowanych nowych inwestycji wraz ze wskazaniem źródeł finansowania?? 

Aktualizowany dokument WPI powinien mieć związek zarówno z aktualizowaną strategią, 
jak również z prowadzoną działalnością Zamawiającego. Szacunkowe wartości 
poszczególnych zadań określone zostały w załączniku budżetowym, jednakże Wykonawca 
powinien oszacować inne działania, o których będzie mowa w dokumencie. 
Jednym z etapów aktualizacji strategii będzie przeprowadzenie analizy SWOT dla obszaru 
objętego strategią, po przeprowadzeniu której Wykonawca powinien wskazać realizację 
inwestycji w proponowanym obszarze, tak aby realizacja proponowanych przedsięwzięć 
stanowiła rozwiązanie najważniejszych przeanalizowanych jego problemów. Zadaniem 
Wykonawcy będzie wskazanie także źródeł finansowania zaproponowanych inwestycji – 
zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych. 
Zleceniodawca nie nakłada na Wykonawcę obowiązku uczestniczenia w komisjach 
budżetowych oraz w procesie zmiany uchwały budżetowej. 
 


