Załącznik nr 1
do umowy nr …………………..
z dnia ………………….

Szczegółowy opis przedmiotu umowy:

a) Stworzenie bazy danych (inwentaryzacja zużycia energii, emisja gazów cieplarnianych
oraz ewentualnie innych zanieczyszczeń z obszaru gminy w podziale na grupy źródeł);
b) Inwentaryzacja winna być sporządzona z wykorzystaniem badania ankietowego
(zrealizowanego w ramach zamówienia). Pozyskane dane na temat zużycia energii oraz
emisji CO2 powinny być możliwie jak najdokładniejsze, a sposób sporządzenia
inwentaryzacji powinien być dokładnie udokumentowany.
c) Bazę danych należy wykonać na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych MS Excel z
założeniami, wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami oraz wersji tradycyjnej
(papierowej) w formie raportu z inwentaryzacji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru
Gminy Lubrza (w formie tabeli) jak również przedstawionej w formie graficznej – na
kolorowej mapie
d) Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej należy przekazać Zamawiającemu w wersji
papierowej (4 egzemplarze) wraz z edytowalną wersją elektroniczną (plik Ms Word).
e) Całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z możliwością
przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego.
f) Projekt planu obejmuje zadania zatwierdzone do realizacji przez Zamawiającego w
planowanym okresie. W ramach przygotowania projektu planu Wykonawca zobowiązany
jest do uzgadniania jego treści z Zamawiającym.
g) W trakcie przeprowadzenia prac w przedmiocie zmówienia jeżeli wystąpi konieczność
spotkań otwartych dla mieszkańców z terenu Gminy Lubrza Wykonawca zobowiązany
jest wziąć w nich udział. Spotkania zobowiązuje się zorganizować Zamawiający.
Przeprowadzenie strategicznej oceny
obowiązującymi przepisami prawa.

oddziaływania
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środowisko

zgodnie

z

W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania całego postępowania
dotyczącego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubrza zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2013 r. poz. 1235 ze zm.).
W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) Przygotowania wzorów pism: m. in. ogłoszeń, obwieszczeń, informacji oraz wystąpień do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w sprawie: uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu, zaopiniowania
projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z prognozą oddziaływania.

b) Zapewnienie udziału społeczeństwa w procedurze: podanie projektu dokumentu i
prognozy oddziaływania na środowisko do publicznej wiadomości; zebranie uwag i ich
analiza – rozpatrzenie i uwzględnienie zasadnych uwag.
Sporządzenie podsumowania procedury: strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w
1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej.
Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników ( 7 osób, dwa szkolenia po 6 h) w zakresie
opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w szczególności szkolenia winny
obejmować następujące zagadnienia:
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (cel, zakres i struktura).
 Zasady opracowania Planów Gospodarki Niskoemisyjne (spójność z innymi
dokumentami, planowanie działań).
 Inwentaryzacja emisji (zasady opracowania inwentaryzacji, podział na grupy źródeł,
źródła danych, metody).
 Realizacja działań przewidzianych w planie Gospodarki Niskoemisyjnej (metodyka
monitorowania, zbieranie danych, raportowanie, podział odpowiedzialności).
 Aktualizacja Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (ewaluacja rezultatów, planowanie
działań korygujących, aktualizacja planu).
Terminy szkoleń Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w trakcie okresu trwania umowy.

