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 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej modernizacji systemu ciepłowniczego.

Kod CPV:
79-41-20-00-5
71-35-62-00-0
79-11-10-00-5
79-31-14-10-4

UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej modernizacji systemu ciepłowniczego.

Miasto Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu, położonym  w centralnej Polsce,                     
w województwie łódzkim. Jego powierzchnia wynosi 67,25 km2. Zamieszkuje tu 73.400 osób.

Piotrków Trybunalski jest miastem rozwijającym się, stawiającym również na poprawę jakości życia 
mieszkańców. Podejmowane są działania na rzecz podniesienia atrakcyjności miasta dla podmiotów 
gospodarczych poprzez zwiększenie konkurencyjności działania, wspieranie rozwoju otoczenia 
biznesu (tzw. infrastruktura instytucjonalna), rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz rozwój 
infrastruktury drogowej i komunalnej.

Największym problemem na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego jest ponadnormatywne 
zanieczyszczenie powietrza pyłem drobnym i zawartym w nim bezno-a-pirenem. Zanieczyszczenie to 
ma wyraźny charakter sezonowy – niski poziom notowany w okresie letnim drastycznie zwiększa się 
w okresie zimowym. Główną przyczyną przekroczeń dopuszczalnego poziomu stężeń pyłu 
zawieszonego jest emisja z ogrzewania indywidualnego. Obszar przekroczeń normatywnych 
poziomów stężeń według obliczeń obejmuje: w przypadku pyłu PM10 (stężenia 24-godzinne)                      
– środkowa i zachodnia część miasta, w przypadku benzo-a-pirenu (stężenie średnioroczne) – cały 
teren miasta. 

Ponadto przyjęcie w grudniu 2008 roku przez Unię Europejską tzw. pakietu energetyczno-
klimatycznego, zakładającego redukcję emisji CO2 w wysokości 20% do 2020 roku, a także wejście      
w życie w styczniu 2012 roku Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia 
emisji SO2 i NOx oraz pyłów wymusza na Mieście Piotrków Trybunalski konieczność systemowego 
zabezpieczenia znacznych nakładów finansowych na modernizację istniejących urządzeń                             
do wytwarzania ciepła, eksploatowanych obecnie przez Spółkę.

W celu podjęcia stosownych działań modernizacyjnych niezbędne jest wykonanie analizy techniczno-
ekonomicznej modernizacji systemu ciepłowniczego.

ZAKRES PRAC
Przedmiot zamówienia składa się z trzech Etapów („Zakres Prac”). 

Etap I – Analiza wstępna Projektu: zawiera analizę rynku ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim, 
jego możliwości rozwoju, oraz przedstawia alternatywne działania inwestycyjne wraz z rekomendacją 
jednego z wariantów dla Zamawiającego. 

Etap II – Studium Wykonalności: zawiera pogłębioną analizę wykonalności wybranego wariantu 
realizacji modernizacji (dalej „Projekt”). Wyliczenia przedstawione w Studium Wykonalności zostaną 
wykonane w modelu finansowym opracowanym w arkuszu kalkulacyjnym Excel. 

Etap III: Raport z wyceny aktywów ciepłowniczych mający na celu określenie wartości składników 
majątku systemu ciepłowniczego będącego własnością Miasta, które mogą być przedmiotem aportu. 
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Wykonawca przystąpi do realizacji Etapu I Zakresu Prac po zawarciu Umowy z Zamawiającym. 
Zamawiający zleci Wykonawcy w formie pisemnej rozpoczęcie prac w ramach kolejnych etapów 
Zakresu Prac. Czas realizacji wszystkich Etapów Zakresu Prac będzie wynikał z uzgodnionego                           
i zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu realizacji prac.  

Etap I – Analiza wstępna Projektu

Przedmiot Prac

Przedmiotem prac Etapu I jest analiza rynku ciepłowniczego i istniejącego systemu ciepłowniczego                
w Piotrkowie Trybunalskim w celu wypracowania rekomendacji dla Zamawiającego dot. kierunku 
modernizacji Systemu Ciepłowniczego w Mieście. W wyniku prac na tym etapie określone zostanie             
w szczególności czy Zamawiający powinien rozpocząć inwestycję w nowe źródło czy modernizować 
obecne. W wypadku rekomendacji budowy nowego źródła określone zostaną potencjalne warianty 
technologiczne jego rozwiązania i wskazany jeden do opracowania szczegółowego Studium 
Wykonalności (Etap II Zakresu Prac).

Produkty Prac

Produktem Prac w ramach Etapu I Zakresu Prac jest Raport z Analizy Wstępnej Projektu, który będzie 
obejmował co najmniej następujący zakres tematyczny: 

1. Analiza rynku ciepła:
a. Trendy demograficzne
b. Ocenę postępu termomodernizacji 
c. Analizę danych historycznych dostawy ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej
d. Rozwój budownictwa
e. Porównanie średnich cen ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej z cenami źródeł 

konkurencyjnych (gaz ziemny)
f. Potencjał przyłączenia nowych odbiorców

2. Uproszczona inwentaryzacja istniejącego systemu ciepłowniczego Miasta:
a. Ocena stanu technicznego na podstawie wyrywkowej oceny wizualnej majątku 

ciepłowniczego oraz danych dotyczących awaryjności i efektywności pracy oraz udziału 
sieci preizolowanej

b. Weryfikacja danych technicznych systemu ciepłowniczego ze stanem faktycznym 
c. Prognoza czasu życia poszczególnych elementów systemu (struktura sieci w zależności od 

daty budowy)
d. Analiza zużycia nośnika ciepła
e. Analiza strat ciepła na przesyle
f. Analiza zużycia energii elektrycznej na pompowanie
g. Ocena ograniczeń sieciowych (ograniczenia przepływu itp.) 
h. Porównanie stanu technicznego aktywów ciepłowniczych w miejskiej sieci ciepłowniczej 

np. do aktywów ciepłowniczych innych przedsiębiorstw ciepłowniczych
3. Ocena potrzeb rozwojowych miejskiego systemu ciepłowniczego i zdefiniowanie wariantu 

polegającego na modernizacji istniejących źródeł wytwórczych 
a. Określenie wstępnego zakresu zadań inwestycyjnych związanych z dostosowaniem źródeł 

wytwórczych do wymogów ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza po roku 
2023

b. Określenie wymaganych inwestycji związanych z utrzymaniem właściwego stanu 
technicznego urządzeń wytwórczych i przesyłowych

c. Określenie wymaganych inwestycji związanych z przyłączeniem nowych odbiorców
d. Oszacowanie wymaganych nakładów inwestycyjnych dla zadań wytypowanych powyżej

4. Analiza alternatywnych działań inwestycyjnych
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a. Zdefiniowanie wariantów alternatywnych z uwzględnieniem budowy nowych źródeł 
ciepła

b. Szacunkowa ocena kosztów inwestycyjnych
c. Analiza SWOT dla każdego z wariantów
d. Porównanie do działań związanych z utrzymaniem istniejących źródeł wytwórczych

5. Rekomendacja wariantu do dalszych analiz
a. Analiza wielokryterialna
b. Ustalenie rankingu wariantów
c. Wybór wariantu rekomendowanego do dalszych analiz w ramach Etapu II

I. Etap II – Studium Wykonalności 

Przedmiot Prac
Przedmiotem prac Etapu II jest przygotowanie Studium Wykonalności dla wariantu realizacji 
modernizacji źródeł wytwarzania ciepła rekomendowanego w Etapie I. Celem Studium Wykonalności 
jest wskazanie optymalnego wariantu realizacji Projektu dla Zamawiającego ze szczególnym 
uwzględnieniem ceny ciepła.   

Produkty Prac
Produkty Prac w ramach Etapu II obejmują następujące pozycje:

A. Studium Wykonalności,
B. Model Finansowy,
C. Książka Założeń do Modelu Finansowego. 

 
A. Studium Wykonalności

Studium Wykonalności będzie miało, co najmniej następujący zakres tematyczny/spis treści:
1. Streszczenie zarządcze 
2. Analiza uwarunkowań lokalizacyjnych, technicznych i środowiskowych Projektu:

a. Analiza dostępnych dokumentów planistycznych (studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania terenu, miejscowy plan zagospodarowania terenu, plan 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe),

b. Stan własnościowy nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji wraz z 
wyprowadzeniem mocy,

c. Opis proponowanej technologii, uzasadnienie jej zastosowania
d. Dobór parametrów technicznych nowego źródła
e. Analiza produkcji ciepła potwierdzająca przyjęty układ źródła (produkcja letnia, 

produkcja w podstawie, produkcja w szczycie, liczba proponowanych źródeł, która 
uwzględnia kwestie niezawodności)

f. Analiza dostępnego miejsca pod inwestycję (w tym proponowany plan 
zagospodarowania terenu)

g. Identyfikacja inwestycji towarzyszących, niezbędnych do poprawnego 
funkcjonowania nowego źródła (np. kanalizacja, wodociąg, drogi, sieci gazowe)

h. Analiza węzłów ciepłowniczych – zastana technologia, wyposażenie w automatykę 
pogodową, niezbędne modernizacje

i. Analiza technologii istniejącej sieci ciepłowniczej – wiek sieci, udział sieci 
preizolowanych, systemy lokalizacji awarii, straty ciepła, straty wody sieciowej

j. Ocena możliwości wyprowadzenia mocy cieplnej, obliczenia hydrauliczne dla systemu 
ciepłowniczego potwierdzające dotrzymanie wymaganych parametrów, niezbędne 
inwestycje sieciowe, istniejące rezerwy przesyłowe
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k. Ocena możliwości wyprowadzenia mocy elektrycznej (o ile ma zastosowanie), 
niezbędne inwestycje

l. Analiza dróg transportu paliwa i wywozu odpadów/produktów spalania
m. Analiza możliwości pozyskania paliwa (jeśli inne niż paliwa konwencjonalne)
n. Ocena uwarunkowań środowiskowych (spełnianie obecnych i przyszłych norm emisji, 

Obszary Natura 2000, sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej, strefy podlegające ochronie 
akustycznej itp.)

3. Analiza rynku paliw dla wybranej technologii wytwarzania ciepła
a. Charakterystyka rynku paliw (dla wybranego paliwa), w tym:

i. Podaż paliwa: wolumeny produkcji, asortyment, struktura dostawców, 
obecne poziomy cen, czynniki zmian podaży

ii. Popyt na paliwo: konsumpcja, asortyment, kierunki zaopatrzenia, struktura 
odbiorców, czynniki zmian popytu

b. Prognozowanie przyszłych cen wybranego paliwa
4. Analiza rynkowo – regulacyjna dla nowego źródła ciepła

a. Energia elektryczna
i. Ogólna charakterystyka rynku energii elektrycznej

ii. Czynniki wpływające na poziom cen energii elektrycznej
iii. Prognozowanie przyszłych cen energii elektrycznej

b. Ciepło
i. Charakterystyka lokalnego rynku ciepła, w tym dynamika rozwoju rynku, 

czynniki kształtujące popyt na ciepło, analiza poziomu cen na rynku lokalnym, 
ii. Struktura istniejących źródeł ciepła, w tym z perspektywy miksu paliwowego, 

potencjalnej konkurencji
iii. Estymacja przyszłych cen energii cieplnej dla nowego źródła

c. Regulacje
i. Pozycja taryfowa nowego źródła, w tym: model taryfikacji, handel emisjami, 

itp.
ii. Kluczowe wyzwania i ryzyka regulacyjne związane z uruchomieniem nowego 

źródła ciepła
5. Analiza SWOT budowy nowego źródła wytwarzania ciepła w proponowanej technologii
6. Prognozowane nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne
7. Lista pozwoleń i decyzji administracyjnych potrzebnych do realizacji Projektu
8. Orientacyjny harmonogramu realizacji Projektu (wraz z wyszczególnieniem fazy 

przygotowania, uzyskiwania pozwoleń i kontraktacji)
9. Identyfikacja i analiza ryzyk wraz z ich oceną (wpływ na Projekt: duży, średni, mały; 

prawdopodobieństwo materializacji: wysokie, średnie, niskie)
10. Określenie modelu biznesowego realizacji Projektu
11. Struktura finansowania Projektu, z uwzględnieniem proponowanego podziału na dług 

senioralny (bankowy) oraz dług podporządkowany względem długu senioralnego. 

12. Analiza ekonomiczna, w tym opis metodyki, założeń i kluczowych wyników Projektu wraz z 
analizą wrażliwości wykonaną na podstawie zdefiniowanych ryzyk. 

.

Streszczenie zarządcze napisane powinno być językiem niespecjalistycznym i przedstawiać 
podsumowanie najważniejszych założeń Projektu i konkluzji analiz wykonanych w ramach Studium 
Wykonalności wraz z rekomendowanym przez Wykonawcę wariantem realizacji Projektu. 
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B. Model Finansowy 
Model Finansowy przedstawiać będzie długoterminową projekcję finansową Projektu, która bazować 
będzie na założeniach ze Studium Wykonalności. Celem przygotowania Modelu Finansowego jest 
stworzenie elastycznego narzędzia dla Zamawiającego na potrzeby analizy kluczowych parametrów 
Projektu w wybranych scenariuszach, w tym w szczególności ceny ciepła, a także na potrzeby 
pozyskania finansowania dłużnego dla Projektu. 
Długoterminowa projekcja finansowa Projektu obejmować będzie fazę budowy i fazę operacyjną 
Projektu. Model Finansowy przygotowany będzie zarówno w układzie kwartalnym, a zakładki 
wynikowe dodatkowo zostaną przygotowane w układzie rocznym. Zakładka przedstawiająca 
podsumowanie kluczowych założeń zostanie przygotowana w układzie rocznym. Model Finansowy 
zostanie przygotowany zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, a wartości pieniężne 
wyrażone będą w polskich złotych. 
Model Finansowy przygotowany zostanie w arkuszu kalkulacyjnym w formacie MS Excel 
2010/2013/2016 i zawierać będzie aktywne formuły umożliwiające przeprowadzenia analizy 
wrażliwości pod kątem wybranych (wskazanych przez Zamawiającego) kluczowych parametrów. 
Model Finansowy przygotowany będzie zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie modelowania 
finansowego i zgodnie ze standardami wymaganymi przez instytucje finansujące. Model Finansowy 
obejmować będzie co najmniej następujące zakładki:

 Zakładkę przedstawiającą podsumowanie kluczowych założeń, wyników (w tym w wyników 
dla wybranych scenariuszy prognozy długoterminowej Projektu) i wskaźników finansowych 
Spółki (określonych po uzgodnieniu z Zamawiającym), 

 Zakładkę sterującą, umożliwiającą zmianę kluczowych danych wejściowych Modelu 
Finansowego na potrzeby przeprowadzenia analizy wrażliwości, 

 Zakładki przedstawiające założenia makroekonomiczne, demograficzne, rynkowe, operacyjne 
i finansowe,

 Zakładkę kalkulacyjną przedstawiającą wyliczenia przychodów (w podziale na poszczególne 
produkty/usługi),

 Zakładkę kalkulacyjną przedstawiającą wyliczenia kosztów operacyjnych (w podziale na 
poszczególne grupy kosztów),

 Zakładkę przedstawiającą planowane nakłady inwestycyjne,
 Zakładkę kalkulacyjną przedstawiającą tabele ruchu poszczególnych grup rzeczowych 

aktywów trwałych, w tym amortyzację,   
 Zakładkę kalkulacyjną przedstawiającą wyliczenia kapitału obrotowego,
 Zakładkę kalkulacyjną przedstawiającą wyliczenia podatku dochodowego CIT,
 Zakładkę przedstawiającą źródła finansowania Projektu,
 Zakładkę kalkulacyjną przedstawiającą „kaskadę finansową” Projektu,
 Zakładkę kalkulacyjną przedstawiającą zmiany sald rachunków projektowych, tj. rachunku na 

przyszłą obsługę zadłużenia (DSRA) i rachunek na przyszłe utrzymanie i remonty (MRA),    
 Zakładkę wynikową przedstawiającą sprawozdanie finansowe Spółki, składające się                             

z rachunku zysku i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych. 

Zakładka kalkulacyjna przedstawiająca wyliczenie przychodów opracowana zostanie w zakresie 
dotyczącym cen ciepła zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r.               
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia                
w ciepło. Ww. zakładka powinna umożliwiać zamodelowanie ścieżki dojścia cen ciepła                                   
z historycznych poziomów w Piotrkowie Trybunalskim do zakładanych w Projekcie poziomów,                    
aby w ten sposób umożliwić uwzględnienie w prognozie finansowej Projektu ryzyka regulacyjnego               
w procesie zatwierdzania przez Urząd Regulacji Energetyki wniosków taryfowych.  
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Zakładka przedstawiająca źródła finansowania Projektu z uwzględnieniem środków pochodzących z 
Unii Europejskiej, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Łodzi oraz budżetu państwa umożliwiała będzie również 
zamodelowanie finansowania dłużnego senioralnego (bankowego) i finansowania 
podporządkowanego (mezzanine). 
Zakładka kalkulacyjna przedstawiającą „kaskadę finansową” Projektu wyposażona będzie                             
w funkcjonalność umożliwiającą zamodelowanie wstrzymania spłaty rat i odsetek dot. finansowania 
podporządkowanego (zgodnie z założonymi zasadami podporządkowania), a także w funkcjonalność 
umożliwiającą zamodelowanie wcześniejszej spłaty długu (tzw. „cash sweep”).
Ponadto Model Finansowy spełniać będzie następujące warunki: 

 Model Finansowy nie może zawierać haseł blokujących dostęp do jego zawartości, w tym 
haseł do makro poleceń (jeśli występują).

 Model Finansowy nie może zawierać ukrytych lub zabezpieczonych arkuszy, rzędów, 
kolumn lub komórek.  

 Wszelkie opisy w Modelu Finansowym będą sformułowane w języku polskim,
 Model finansowy powinien być sformatowany do wydruku. 

Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić szczegóły dotyczące opracowania Modelu Finansowego             
z Zamawiającym  przed przystąpieniem  do jego opracowania w terminie 10 dni po otrzymaniu 
zlecenia od Zamawiającego na rozpoczęcie prac Etapu II Zamówienia. 

Strony umowy uzgadniają, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu proponowany układ Modelu 
Finansowego (bez danych i formuł) wraz ze zwięzłym opisem funkcjonalności w terminie do 5 dni od 
daty rozpoczęcia prac Etapu II Zamówienia. Zmiany uzgodnionego układu Modelu Finansowego 
wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym za formę pisemną uznaje się również formę 
elektroniczną (wiadomość e-mail).   

C. Książka Założeń do Modelu Finansowego. 
Książka Założeń składać się będzie z następujących sekcji:

1. Spis treści.
2. Opis układu Modelu Finansowego i mechaniki jego działania. 
3. Opis założeń makroekonomicznych, demograficznych i rynkowych.
4. Opis założeń i sposobu kalkulacji przychodów ze sprzedaży (w podziale na 

produkty/usługi).
5. Opis założeń i sposobu kalkulacji kosztów działalności operacyjnej, w tym:

a. Kosztów amortyzacji,
b. Kosztów zużycia materiałów i energii,
c. Kosztów wynagrodzeń,
d. Kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń,
e. Koszty usług obcych,
f. Koszty podatków i opłat,
g. Wartość sprzedanych towarów.

6. Opis założeń dot. podatku dochodowego CIT.
7. Opis założeń dot. wydatków inwestycyjnych.
8. Opis założeń dot.  kapitału obrotowego (tj. zapasów, należności i zobowiązań)
9. Opis założeń dot. źródeł finansowania Spółki w okresie prognozy,
10. Opis założeń dot. podziału zysku Spółki i wypłaty dywidendy.
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II. ETAP III – RAPORT Z WYCENY AKTYWÓW CIEPŁOWNICZYCH

Przedmiot Prac
W ramach Etapu III Zakresu Prac Wykonawca przygotuje wycenę Aktywów Ciepłowniczych, które 
będą przedmiotem wkładu niepieniężnego – Miasto jako właściciel Aktywów Ciepłowniczych wniesie 
je aportem do SPV realizującej Projekt i w zamian obejmie udziały w SPV. Przedmiotem wyceny jest 
określenie wartości rynkowej Aktywów Ciepłowniczych w związku z możliwym aportem. Wykonawca 
przygotuje wycenę Aktywów Ciepłowniczych przy zastosowaniu dwóch metod: metody 
zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) oraz metody skorygowanych aktywów netto. 

Produkty Prac
Wykonawca sporządzi Raport z wyceny Aktywów Ciepłowniczych, który składać się będzie co 
najmniej z następujących sekcji:

1. Spis treści
2. Streszczenie zarządcze
3. Cel i uwarunkowania wyceny. Data wyceny.
4. Wycena metodą DCF

a. Opis przedmiotu wyceny
b. Opis założeń wyceny
c. Opis wyników wyceny

5. Wycena metodą wartości skorygowanych aktywów netto: 
a. Opis przedmiotu wyceny
b. Opis założeń wyceny 
c. Opis wyników wyceny

 
Wycena metodą DCF zostanie sporządzona w wartościach nominalnych. W sekcji 4 a. Raportu             
z wyceny Aktywów Ciepłowniczych Wykonawca porówna założenia prognozy finansowej, na 
podstawie której przygotuje wycenę metodą DCF do odpowiednich wyników historycznych.  
Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące dokumenty na potrzeby przygotowania Raportu                   
z wyceny Aktywów Ciepłowniczych:

a. Wykaz nieruchomości ciepłowni C-1,
b. Wykaz nieruchomości ciepłowni C-2,
c. Wykaz majątku sieciowego (wykaz instalacji, urządzeń i wyposażenia),
d. Ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych oraz wartości niematerialnych                               

i prawnych w podziale na grupy rodzajowe,
e. Ewidencję ilościowo-wartościową oraz ilościową środków trwałych w podziale na grupy 

rodzajowe, numer inwentarzowy i lokalizację majątku,
f. Ewidencję wyposażenia.

ODBIÓR PRODUKTÓW PRAC
Wykonawca przekaże Zamawiającemu Produkty Prac w wersji papierowej i elektronicznej, przy czym 
wersje elektroniczne będą zarówno w wersji edytowalnej, jak i nieedytowalnej. Strony Umowy 
uzgodnią formaty plików. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 5 
egzemplarzach w wersji elektronicznej na podstawie protokołu odbioru.
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DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE
1. Zamawiający przedstawia poniżej  minimalną  listę  dokumentów  i  opracowań,  z  którymi 

Produkty Prac muszą pozostawać w zgodzie:
a. Plan zaopatrzenia w ciepło miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
b. Plan gospodarki niskoemisyjnej.

Jednocześnie podkreśla się, iż Wykonawca nie jest zwolniony z poszukiwania dodatkowych źródeł 
informacji, które służyły będą realizacji Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w oparciu o najbardziej aktualne 
opracowania i dokumenty.

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania zapisów  (oraz  sporządzenia  i  przekazania 
wykazu)  dokumentów  strategicznych,  aktów  prawnych  oraz  zarządzeń,  mających 
zastosowanie  w  przypadku  Projektu.

4. Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  po zawarciu  umowy następującą dokumentację:
a. Analiza restrukturyzacji systemu ciepłowniczego miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
b. Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie 

Trybunalskim,
c. PLAN ROZWOJU NA OKRES 2016 – 2018 w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 

zaopatrzenia w ciepło Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.                         
w Piotrkowie Trybunalskim

DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie obejmuje również udział w spotkaniach Wykonawcy z Zamawiającym i stronami 

trzecimi wskazanymi przez Zamawiającego oraz prezentację wyników uzyskanych na Etapach I - 
III Zamówienia. W szczególności Wykonawca zobowiązany będzie uczestniczyć w spotkaniach                
z Urzędem Regulacji Energetyki w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących prognozowanej 
ścieżki/ścieżek cen ciepła Projektu. 

2. Spotkania projektowe odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub innym uzgodnionym 
miejscu. Terminy spotkań projektowych zostaną określone w harmonogramie uzgodnionym                   
i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

3. Ponadto przewiduje się możliwość koordynowania i uzgadniania wszelkich zagadnień oraz kwestii 
problemowych za pośrednictwem telekonferencji.  Przed  każdym  spotkaniem, bądź 
zaplanowaną telekonferencją, Wykonawca prześle Zamawiającemu drogą  elektroniczną plan, 
założenia oraz wszelkie materiały będące podstawą do rozmów w trakcie spotkania/ 
telekonferencji. Wykonawca  zobowiązany  jest  do przygotowania  zwięzłej notatki  po każdym  
spotkaniu  bądź telekonferencji, zawierającej podsumowanie kluczowych ustaleń/ konkluzji.

4. Język stosowany przez Wykonawcę powinien być jasny, spójny znaczeniowo i pojęciowo, 
zastosowane elementy graficzne powinny zapewniać czytelność merytoryczną.

WYMAGANIA  ODNOŚNIE PERSONELU WYKONAWCY
Wykonawca winien zapewnić wysoko wykwalifikowany personel. Zespół ekspertów opisany                        
w Rozdziale V pkt 3 SIWZ stanowi minimalne wymogi Zamawiającego. 
W przypadku zatrudnienia eksperta nie władającego językiem polskim, Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić na własny koszt tłumacza ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą przedmiotu zamówienia                
w danym języku.

WARUNKI PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie będzie się składało z następujących części:
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1. [10]% wynagrodzenia po wykonaniu Etapu I i zaakceptowaniu wybranego wariantu 
modernizacji przez Zamawiającego.

2. [30]% wynagrodzenia po wykonaniu Etapu II.
3. [30]% wynagrodzenia po wykonaniu Etapu III
4. [30]% po podpisaniu przez Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot realizujący 

modernizację systemu ciepłowniczego umowy o dofinansowanie lub nie podpisaniu umowy   
o dofinansowanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA
Data zawarcia Umowy jest jednocześnie datą rozpoczęcia wykonywania prac w niej określonych.
Termin wykonania Umowy określa się na 31.12.2018 r.
Wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia etapy Wykonawca zrealizuje w następujących 
terminach: 
Etap I w terminie 30  dni kalendarzowych. 
Etap II i III w terminach wynikających z opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu, z tym że 
Etap III nie później niż do dnia 31.12.2018 r.

DANE DO KORESPONDENCJI W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28
tel. 44 732-18-24, 
e-mail: d.clapa@piotrkow.pl; 

lub 

z-ca Prezydenta Miasta 
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Szkolna 28
tel.44 732-76-94
e-mail: a.karzewnik@piotrkow.pl

Korespondencja związana z realizacją zamówienia będzie prowadzona w formie pisemnej w języku 
polskim. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia bieżącej korespondencji za pomocą poczty 
elektronicznej. 
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