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Opis przedmiotu zamówienia dla Dialogu Technicznego poprzedzającego 
ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie 

wyboru Wykonawcy na opracowanie i wdrożenie planu optymalizacji systemu 
wodno-kanalizacyjnego funkcjonującego na obszarze Miasta Łodzi 

 
 
Przedmiot dialogu technicznego: 
 Pozyskanie niezbędnej wiedzy do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, 
przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określenia warunków 
dotyczących wyłonienia Wykonawcy zamówienia.  
 
Wstępny ogólny zakres planowanych do zlecenia prac w ramach zamówienia 
publicznego: 
1. Analiza efektywności funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie 

Miasta Łodzi, zawierająca wnioski określającego plusy i minusy funkcjonującego 
systemu. 

2. Analiza powiązań prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych pomiędzy 
podmiotami tworzącymi system wodno-kanalizacyjny w Łodzi. 

3. Analiza efektywności funkcjonowania poszczególnych spółek z kapitałowym 
udziałem Miasta Łodzi wchodzących w skład systemu wodno-kanalizacyjnego. 
Wypracowanie zakresu optymalizacji funkcjonowania poszczególnych spółek 
i programu budowy ich wartości.  

4. Wypracowanie optymalnego modelu funkcjonowania systemu wodno-
kanalizacyjnego w Łodzi zapewniającego utrzymanie wysokiej jakości wody, 
niskich kosztów jej dostarczenia i oczyszczenia, oraz prawidłowego 
funkcjonowania systemu - ograniczenia awaryjności systemu zawierającego m.in.: 
a) propozycję zmiany modelu funkcjonującego w Łodzi lub argumenty 

potwierdzającego efektywność obecnej struktury; 
b) zakres proponowanych zmian; 
c) koszty wdrożenia zmian i czas ich przeprowadzenia; 
d) oczekiwane efekty ekonomiczne, społeczne i prawne dla spółek  

i mieszkańców Łodzi; 
e) wpływ proponowanych zmian na konstrukcję taryfy i wysokość ponoszonych 

przez mieszkańców opłat za dostarczaną wodę i odbierane ścieki komunalne.  
5. Wdrożenie zaproponowanego w wyniku analiz rozwiązania w zakresie 

funkcjonowania systemu wodno-kanalizacyjnego zaakceptowanego przez 
Prezydenta Miasta Łodzi.  

 
Celem dialogu technicznego jest: 

1. Doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 
2. Wskazanie optymalnych trybów zlecenia przedmiotu zamówienia w celu 

uzyskania zamierzonego przez Zamawiającego celu. 
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3. Poznanie potencjalnych Wykonawców w celu optymalizacji wymagań 
stawianych przez Zamawiającego w zakresie zlecanych prac. 

4. Pozyskanie wiedzy na temat możliwych kryteriów wyboru najlepszej oferty  
i sposobu jego weryfikacji.  

5. Pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej kosztów wykonania zamówienia.  
 
 
Efekty dialogu technicznego: 

1. Ukształtowanie warunków zamówienia adekwatnych do potrzeb 
Zamawiającego oraz oferty rynkowej.  

2. Określenie zakresu merytorycznego analizy wskazanej w zamówieniu; 
3. Sformułowanie wymogów stawianych Wykonawcy zamówienia; 
4. Określenie czasu wykonania zamówienia; 
5. Określenie kosztów wykonania zamówienia; 
6. Wskazanie wymogów koniecznych do spełnienia po stronie Zamawiającego  

w związku z planowaną realizacją zamówienia; 
7. Sformułowanie merytorycznych i organizacyjnych założeń, na podstawie 

których zostanie stworzony komitet sterujący, odpowiadający za nadzór nad 
realizacją zamówienia. 
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