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  Załącznik nr 1a do SIWZ 

 
Zamawiający:  

Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi  
Miasto Łódź - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 

Tabela – Elementy składowe ceny ryczałtowej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Opracowanie i wdrożenie matematycznego modelu hydrodynamicznego 

sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej miasta Łodzi oraz opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej/programu inwestycyjnego 

optymalizacji pracy istniejących przelewów burzowych w oparciu o model hydrodynamiczny” w zakresie dotyczącym modelu 

hydrodynamicznego sieci kanalizacyjnej (ogólnospławnej i deszczowej), której właścicielem jest ŁSI sp. z o.o. i Miasto Łódź” 

L.p Etapy Wartość netto 

Etapu/części Etapu (PLN) 

stawka 

podatku 

vat% 

Wartość brutto 

Etapu/części 

Etapu 

Procentowa oraz kwotowa 

wartość wynagrodzenia 

umownego brutto z 

kolumny 5 dla danego 

Etapu/Płatnik Etapu 

% wartości 

kwoty brutto 

z kolumny5 

przewidziany 

do płatności 

za dany Etap 

Termin realizacji poszczególnych Etapów i ich 

części 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Etap 1 - Analiza 
Przedwdrożeniowa wraz 
z Projektem Wdrożenia  

 23%         ŁSI WGK 5% 1. 4 miesiące od daty podpisania umowy 

w tym: 

1.1  3 miesiące od dnia podpisania 

umowy przedłożenie Analizy 

Przedwdrożeniowej wraz z 

Projektem Wdrożenia do ŁSI, ZWIK, 

Inwestora Zastępczego 

 

1.2 15 dni na opiniowanie przez ŁSI, 

ZWIK i  Inwestora Zastępczego 

 1.3 15 dni od dnia uzyskania opinii z 

pkt. 1.2 na wprowadzenie uwag i 

ponowne przedłożenie podmiotom 

77 %  
= 

………..PLN 
 

23 % 
= 

………..
PLN 
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wskazanym w pkt. 1.1 

a.  

2 Etap 2a - Dostawa i 
montaż urządzeń 
pomiarowych na 
kanalizacji 
ogólnospławnej wraz z 
oprogramowaniem 

 23%  100% ŁSI = ………..PLN 
 

7% 30.04.2019r. 
Wyłącza się solidarną odpowiedzialność 

ŁSI za zobowiązania Miasta Łodzi 

wynikające z niniejszej Umowy w 

zakresie niniejszego Etapu oraz solidarną 

odpowiedzialność Miasta Łodzi za 

zobowiązania ŁSI wynikające z niniejszej 

Umowy w zakresie niniejszego Etapu 

3 Etap 2b - Dostawa i 
montaż stacji 
hydrologicznych wraz z 
oprogramowaniem 

 23%  100% WGK = ……..PLN 3% w tym:  
 
1) 1% dla 

urządzeń 
tymczaso
wych 

2) 2% dla 
urządzeń 
zainstalo
wanych 
na stałe 

1. Termin dostawy stacji 
hydrologicznych - 30.04.2019r. 

2.  31.10.2019r.– przekształcenie 
stacji hydrologicznych 
 w stałe punkty pomiarowe. 
Wyłącza się solidarną 

odpowiedzialność ŁSI za 

zobowiązania Miasta Łodzi 

wynikające z niniejszej Umowy w 

zakresie niniejszego Etapu oraz 

solidarną odpowiedzialność Miasta 

Łodzi za zobowiązania ŁSI 

wynikające z niniejszej Umowy w 

zakresie niniejszego Etapu 
4 Etap 3a - Kampania 

pomiarowa 
 23%  ŁSI WGK 8% 1. Termin przeprowadzenia kampanii 

pomiarowej: 
1.1 rozpoczęcie: 02.05.2019 r. 
1.2 zakończenie: 31.10.2019r. 

77 %  
= ……..PLN 

 

23 % 
= …..PLN 
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5 Etap 3b - Demontaż 
urządzeń pomiarowych 
na kanalizacji 
ogólnospławnej 

 23%  ŁSI 100 % = ……..PLN 
 

2% do 30.04.2020r. 
Wyłącza się solidarną odpowiedzialność 

ŁSI za zobowiązania Miasta Łodzi 

wynikające z niniejszej Umowy w 

zakresie niniejszego Etapu oraz solidarną 

odpowiedzialność Miasta Łodzi za 

zobowiązania ŁSI wynikające z niniejszej 

Umowy w zakresie niniejszego Etapu 
6 Etap 4 - Paszportyzacja 

sieci i urządzeń 
kanalizacji 
ogólnospławnej i 
kanałów deszczowych 
znajdujących się na 
obszarze objętym 
opracowaniem 

 23%   
ŁSI 

WGK 15% 1. 7 miesięcy od daty podpisania 
umowy w tym: 

1.1 Część 1 (5% zakresu)  do 4 
miesięcy od daty podpisania 
umowy, 

1.2  Część 2 (95% zakresu) do 7 
miesięcy od daty podpisania 
umowy 

77 % = 
……..PLN 

 

23 %= 
…..PLN 

7 Etap 5a - Budowa i 
kalibracja modelu 
hydrodynamicznego sieci 
kanalizacji 
ogólnospławnej i 
deszczowej 

 23%  ŁSI WGK 19% 11 miesięcy od daty podpisania 
umowy 77% = 

……..PLN 
23 %= 
……..PL
N 

8 Etap 5b – Wsparcie 
techniczne dla modelu 
hydrodynamicznego sieci 
kanalizacji 
ogólnospławnej i 
deszczowej – ASYSTA 
TECHNICZNA 

 23%  ŁSI WGK 1% 1.1 rozpoczęcie: po zakończeniu 
Etapu 5 a, 
1.2. Zakończenie: w terminie 
określonym w § 2 ust. 14 umowy 

77 %= 
……..PLN 

23 %= 
……..PL
N 

9 Etap 6 – Opracowanie 
wielobranżowej 
koncepcji programowo – 
przestrzennej/ programu 
inwestycyjnego 

 23%  ŁSI WGK 25% 1. 18 miesięcy od daty podpisania 
umowy w tym: 

1.1. 16 miesięcy od daty podpisania 
umowy  złożenie do ŁSI, ZWIK, 
WGK, Inwestora Zastępczego 

77 % = 
……..PLN 

 

23% = 
……..PL

N 
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optymalizacji pracy 
istniejących przelewów 
burzowych 

koncepcji/programu 
1.2 1 miesiąc  na zaopiniowanie 
przez ŁSI, ZWIK, Inwestora 
Zastępczego 
1.3 1 miesiąc  od dnia uzyskania 
opinii z pkt. 1.2 na wprowadzenie 
uwag i ponowne przedłożenie 
koncepcji programowo-
przestrzennej/programu 
inwestycyjnego podmiotom 
wskazanym w pkt. 1.1 

 
 

10 Etap 7a – dostarczenie 
licencji w tym: 

 23%   4% 
 

 

4% 

11 miesięcy od daty podpisania 
umowy na  dostarczenie licencji do 
ŁSI i WGK  a. 2 licencje do 

modelowania dla ŁSI  
   100% ŁSI= ……..PLN 

 b. 8 licencji do 
podglądu wyników 
symulacji dla ŁSI 

   100% ŁSI= ……..PLN 

 c. 2 licencje do 
podglądu wyników 
symulacji dla WGK 

   100% WGK= ……..PLN 

11 Etap 7 b – 
Przeprowadzenie szkoleń 

 23%  ŁSI 
WGK 

1% 1. 12 miesięcy od daty podpisania 
umowy w tym: 

1.1 szkolenie podstawowe 
administratorów systemu w 
terminie 8 miesięcy od daty 
podpisania umowy 

1.2 szkolenie zaawansowane 
administratorów systemu w 
terminie 14 miesięcy od daty 
podpisania umowy 

1.3 szkolenia operatorskie 

77 % = 
……..PLN 

23 
%= 

……..
PLN 
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podstawowe z zakresu obsługi 
operatorskiej modelu- do 8 
miesiąca od daty podpisania 
umowy 

1.4 szkolenia operatorskie 
zaawansowane z zakresu 
obsługi operatorskiej i kalibracji 
modelu - do maksymalnie 14 
miesiąca od daty podpisania 
umowy 

1.5 szkolenia operatorskie z zakresu 
analizy wyników modelu oraz 
probabilistycznej interpretacji 
wyników symulacji 
wielowariantowych - do 
maksymalnie 14 miesiąca od 
daty podpisania umowy 

1.6 szkolenia użytkowników 
końcowych z zakresu 
przeglądania wyników modelu - 
do maksymalnie 14 miesiąca od 
daty podpisania umowy  

 
12 Etap 8 – uzyskanie decyzji 

środowiskowych oraz 
decyzji lokalizacyjnych, 
wynikających z koncepcji 
(…) 

 23% 

 

ŁSI WGK 10% 28 miesięcy od daty podpisania 
umowy 

77 % = 
……..PLN 

 

23 
%= 
……..
PLN 

 

Miejscowość i data:…………………………………… 

 

 

                                                            ….………………………………. 

                                                                        Podpis i pieczęć 




