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INFORMACJA 0 ZAKONCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO 

zwii!\zanego z realizacji!\ post~powania pn. 


"Opracowanie i wdrozenie planu optymalizacji systemu 

wodno - kanalizacyjnego funkcjonuji!\cego na obszarze Miasta t.odzi". 


I. 	 INFORMACJE 0 ZAMAWIAJJ\CYM 

WYDZIAt ZAM6wIEN PUBLlCZNYCHNAZWA 

ADRES UL.KS.I.SKORUPKI 21; 90-532 t6DZ 

II. 	 PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO 

1. 	 Celem prowadzonego Dialogu byJa konsultacja z podmiotami profesjonalnie 
swiadcz'lcymi usJugi w zakresie restrukturyzacji sp6Jki/sp6Jek/grup kapitaJowych 
z udziaJem jednostek samorz'ldu terytorialnego lub/i Skarbu Panstwa oraz 
pozyskanie przez Zamawiaj'lcego wiedzy i informacji, kt6re mog'l bye 
wykorzystane przy przygotowaniu opisu przedmiotu zam6wienia, jak r6wniez 
ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestnik6w Dialogu 
w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia oraz okresleniu 
warunk6w umowy, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji. 

2. 	 Ponadto celem dialogu technicznego byJo: 
a) Doprecyzowanie przedmiotu zam6wienia. 
b) Wskazanie optymalnych tryb6w zlecenia przedmiotu zam6wienia w celu 

uzyskania zamierzonego przez Zamawiaj'lcego celu. 
c) Poznanie potencjalnych Wykonawc6w w celu optymalizacji wymagan 

stawianych przez Zamawiaj'lcego w zakresie zlecanych prac. 
d) Pozyskanie wiedzy na temat mozliwych kryteri6w wyboru najlepszej oferty 

i sposobu jego weryfikacji. 
e) Pozyskanie niezb~dnej wiedzy dotycz'lcej koszt6w wykonania zam6wienia. 

OgJoszenie dotycz'lce Dialogu technicznego zostato umieszczone na stronie 
internetowej Zamawiaj'lcego 

http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/dialog-techniczny/ 

III. 	 WYBRANI UCZESTNICY DIALOGU TECHNICZNEGO 

Dialog zostaJ przeprowadzony z 4 podmiotami, zgodnie z zasadami okreslonymi 
• w 	ogtoszeniu, kt6re zostaty wybrane na podstawie kryterium "posiadaj'l w swoim 

dorobku zawodowym opracowania i wdrozenia co najmniej 2 projekt6w dotycz'lcych 
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restrukturyzacji sp6lki/sp6lek/grup kapitalowych z udzialem jednostek samorzqdu 
terytorialnego lub/i Skarbu Panstwa funkcjonalnych w okresie ostatnich 5 lat przed 
ogloszeniem Dialogu technicznego, przy czym kazdy z projekt6w dotyczye powinien 
podmiot6w, kt6rych: 

• 	 Iqczne roczne przychody Sq na poziomie co najmniej 
500 000 000 PLN brutto 

• 	 Iqczna suma aktyw6w na poziomie nie nizszym niz 1 000 000 000 PLN 
brutto 

• Iqczny stan zatrudnienia na poziomie nie nizszym niz 1000 os6b". 

D.o Dialogu zakwalifikowafy sie podmioty: . 
1. 	 Piela Business Engineering, Ernst & Young Law Talasiewicz, Zakrzewska i 

Wsp61nicy sp. k. 
2. 	 BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z 0.0. 

3. 	 Deloitte Advisory Sp. z 0.0. sp. k. 
4. 	 KPMG Advisory Sp. z 0.0. sp. k. 

IV. ORGANIZACJA DIALOGU 

Dialog prowadzono w formie spotkan indywidualnych w siedzibie Zamawiajqcego. 
Odbyty si~ one w dniach: 21.02.2019r., 27.02.2019r., 08.03.2019r., 13.03.2019r. 

Pfzedmiotem Dialogu byty n/w zagadnienia: 

1. Dzialalnosc zgodna z prawem: 
a) Czy Uczestnik uznaje za zasadne dokonywanie w ramach planowanego zlecenia 

przeglqdu kluczowych dokument6w w Sp61kach i wykazanie obszar6w 
wymagajqcych zmian prawnych wraz z uzasadnieniem oraz analizq SWOT 
jesli tak, to jaki powinien bye zakres zlecenia? (np. projekty zrnian dokument6w w 
kazdym wariancie proponowanych rozwiqzan)? Czy tez wypracowanie zmian do 
dokument6w powinno miee miejsce przy wdrozeniu wybranego juz wariantu 
optymalizacji sektora? 

bt- Jakiego doswiadczenia i czym .udokumentowanego Wllllen wymagae 
. Zamawiajqcy aby analiza prawna stanu istniejqcego i docelowe rozwiqzania byty 

czytelne i mozliwe do wdrozenia? 
c) Jak Uczestnik proponuje skutecznie rozwiqzae problem wsp61pracy pomi~dzy 

. Sp61Kami oraz wsp6Jpracy Wlasciciela i Sp61ek w okresie rea lizacj i anaHz i 
wdrozenia? 

. 2. Dzialalnosc oszcz~dna ekonomicznie - wplyw na taryf~: 
a) Jakie wymagane opracowania winien wskazae Zamawiajqcy w SIWZ, aby 

uzyskae wiarygodne por6wnanie danych finansowych dotyczqcych sektora 
wodno - kanalizacyjnego w todzi i w innych duzych miastach w Polsce, skoro 
sp61ki r6zniq si~ organizacjq systemu i skalq dzialalnosci? Jak doradca 
doprowadzi do por6wnywalnosci danych? 

• 
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b) przy zalozeniu, ze trzy Sp6lki l6dzkie nie posiadajq wdrozonej rachunkowosci 
zarzqdczej, prosz~ wskazae jak zamierzajq Panstwo zaprezentowae dane 
finansowe, zwJaszcza koszty, aby byJ por6wnywalny i czytelny stan obecny 
sektora i stan rekomendowany jako docelowy? Jakiego dokumentu w tym 
zakresie winien wymagae Zamawiajqcy? 

c) W jaki spos6b doradca zamierza przeprowadzie ocene rachunku koszt6w 
w poszczeg61nych sp6fkach? Jaki zakres zleconych prac odpowie na pytanie czy 
rachunek koszt6w funkcjonujqcy w poszczeg61nych sp6fkach jest prawidJowy? 
(ocena system6w informatycznych. zakfadowy plan kont, polityka 
rachunkowosci) ? 

d) W jaki spos6b doradca zamierza wskazae obszary zb~dnych proces6w 
w sp6fkach. kt6rych elirninacja przyniesie oszcz~dnosci? (np. koszty wolnych 
proces6w w fancuchu wartosci)? 

e) Czy mozliwy jest pomiar efektywnosci istotnych proces6w w Sp6Jkach? Jesli tak, 
to czy winien on bye przedmiotem zlecenia, czy tez nie ma wpfywu na 
rekomendacj~ wariant6w rozwiqzan? 

f) 	 Czy zaprojektowanie i wdrozenie rachunku redukcji koszt6w jest kluczowe dla 
wskazania modelu docelowego funkcjonowania sektora wodno - kanalizacyjnego 
w todzi? Inaczej m6wiqc czy praktykq jest, ze model rekomendowany 
(docelowy) bazuje na zreformowanym pod wzgl~dem koszt6w podmiocie czy na 
podmiocie 0 podobnej do bazowej strukturze koszt6w? 

g) Czy doradca jest w stanie przedstawie dJugookresowq prognoz~ taryfy w modelu 
obecnym i po optymalizacji sektora? 

h) Jaki powinien bye zakres analiz podatkowych aby mozna byto wtasciwie ocenie 
warianty rozwiqzan? 

i) 	 Jakiego doswiadczenia i czym udokumentowanego Wlnlen wymagae 
Zamawiajqcy aby analiza finansowa, zwtaszcza w obszarze rachunku koszt6w, 
mogta bye dokonana w ramach audytu? 

3. 	 Zapewnienie wlasciwego poziomu inwestycji pozwalaj~cych na 
prawidlowe zaspakajanie zbiorowych potrzeb rnieszkancow, realnego 
do przeprowadzenia. 

a) Chcemy dowiedziee si~ Jakie Sq rezerwy ptynnosci sp6Jek - jakiego rz~du 
wydatki inwestycyjne w dtugim okresie czasu udzwignie system i przy jakich 
zafozeniach. Wobec powyzszego, jak winna bye sformutowana SIWZ w tym 
zakresie? 

b) Na podstawie jakich dokument6w doradca zamierza ocenie zakres niezb~dnych 
inwestycji w sektorze? Dla analizy koszt6w funkcjonowania systemu i oceny 
ptynnosci sp6fek wydatki inwestycyjne i koszty zwiqzane z modernizacjq 
infrastruktury i nowymi inwestycjami Sq kluczowe? 

c) Czy doradca jest w stanie zaprezentowae wpfyw inwestycji na taryf~ w uj~ciu 
dfugoterminowym? 

4. Utrzymanie wlasciwej jakosci wody i prowadzenie dzialalnosci w zgodzie 
z ekologi~. 

Czy analizy winny dotyczye ,oceny zgodnosci prowadzonej przez Sp6tki dziatalnosci 
z • ustawami srodowiskowymi? Czy ten obszar analiz winien bye pomini~ty jako 
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nieistotny z punktu widzenia optymalizacji dziatan Spotek? Jesli nalezy go 
uwzglfi!dnie to jaki powinien bye zakres analiz aby byt istotny do podjfi!cia decyzji 
wtascicielskich? 

5. Jaki jeszcze obszar analiz zdaniem doradc6w jest istotny dla 
wyci~gni,cia prawidJowych wniosk6w wtascicielskich? 

6. 	Termin i cena zlecenia: 

a} Jaka jest wartose szacunkowa wykonania takiego zlecenia? 
b) Jaki czas realizacji projektu bytby stosowny dla podanego przedmiotu 

zamowlenia majqc na uwadze przeprowadzenie potrzebnych analiz 
i przedstawienie nowego gotowego modelu systemu zarzqdzania gospodarkq 
wodno - kanalizacyjnq w miescie? 

7. Jak rozwiqzae problem wspotpracy z firmq opracowujqCq optymalizacjfi! przy 
wdrozeniu, gdyby Zamawiajqcym byto Miasto, a wdrozenie dotyczyto Spotek? 

8. 	 Jak Zamawiajqcy rna zorganizowae mozliwose pozyskiwania informacji 
i dokumentow dla przeprowadzenia analizy - czy Uczestnik widzi 
koniecznose osobistego kontaktowania sifi! z wyznaczonymi pracownikami 
Spotek? 

9. Czy Uczestnik posiada udokumentowane doswiadczenie przy restrukturyzacji 
obszarow zwiqzanych z gospodarkq wodno - kanalizacyjnq? 

10.Czy widzicie Panstwo koniecznose podziatu wykonywanego projektu na 
etapy? Jesli tak, to Jakie etapy proponujq Panstwo zawrzee w harmonogramie 
realizacji projektu? 

11.lIu osobowy zespot jest niezb~dny do opracowania nowego modelu. Prosimy 
rowniez 0 wypowiedzenie sifi! w kwestii koordynatora projektu ze strony 
Uczestnika oraz jego wymaganego doswiadczenia i wyksztatcenia oraz 
w jakiej formie przebiegataby wspotpraca z pracownikami merytorycznymi 
wyznaczonymi przez Zamawiajqcego? 

IV. EFEKTY DIALOGU TECHNICZNEGO: 

1. 	Uksztattowanie warunkow zamowienia adekwatnych do potrzeb Zamawiajqcego 
oraz oferty rynkowej. 

2. 	Sformutowanie wymogow stawianych Wykonawcy zamowienia. 
3. 	Okreslenie czasu wykonania zamowienia. 
4. 	Okreslenie kosztow wykonania zamowienia. 
5. 	Wskazanie wymogow koniecznych do spetnienia po stronie Zamawiajqcego 

w zwiqzku z planowanq realizacjq zamowienia. 
6. 	Sformutowanie merytorycznych j organizacyjnych zatozen, na podstawie ktorych 

zostanie stworzony zespot, odpowiadajqcy za nadzor nad realizacjq zamowienia . 
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V. POSTANOWIENIA KONCOWE 

Dialog by~ prowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo zam6wieri publieznyeh 

oraz postanowieniami Regulaminu Dialogu Teehnieznego. 

Po indywidualnyeh spotkaniaeh kazdemu z uezestnik6w przekazano protok6~ 


z prosb~ 0 wprowadzenie zmian do pierwotnej wersj i dokumentu. Odpowiedz 

uzyskano od wszystkieh podmiot6w. 

Zamawiaj~ey uzna~, ze eel Dialogu zosta~ osi~gni~ty poprzez przeprowadzone 

rozmowy z uezestnikami oraz uzyskane drog~ mailow~ uwagi. 


Zup. PRElYDENTA I TA tODll 1J
~ r 
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