
Zwiększenie efektywności energetycznej dla obiektów infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

na terenie Łodzi z uwzględnieniem wykorzystania OZE 

 

Przedmiotem planowanego zamówienia jest wykonanie: 

1. Audytu energetycznego 

2. Audytu efektywności energetycznej 

3. Koncepcji instalacji fotowoltaicznej 

4. Analizy ekonomicznej 

5. Analizy finansowej 

6. Analiza wrażliwości i ryzyka oraz otoczenia prawnego dla projektu 

dla obiektów: 

 

Lp. Rodzaj obiektu Lokalizacja 

1 Pompownia wody Widzew – Wschód ul. Widzewska 50 

2 Pompownia wody – ujęcie ul. Telefoniczna 72 

3 Przepompownia ścieków ul. Pomorska 513 

4 Stacja Zlewna ul. Sanitariuszek 64 

5 Ujęcie wody Imielnik ul. Strykowska 195 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

1. Wykonanie audytu energetycznego (osobno na każdy obiekt) w celu:  

a) Obniżenie kosztów zaopatrzenia w ciepło budynku. 

b) Obniżenie kosztów wytwarzania ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. 

c) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

d) Wykorzystanie dostępnych mechanizmów dofinansowania. 

Zgodnie z: 

Rozrządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 

Sporządzenie kosztorysów szacunkowych dla wszystkich, zaproponowanych w audycie, robót 

budowlanych, remontów i modernizacji. 

2. Wykonanie audytu efektywności energetycznej (osobno na każdy obiekt) w zakresie: 

a) Modernizacji lub wymiany oświetlenie wewnętrznego i zewnętrznego obiektu w celu: 

 obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń oświetleniowych, 

 zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie, 

 podniesienie jakości oświetlenia, 

 obniżenie kosztów eksploatacji systemu oświetlenia. 

b) Modernizacji lub wymiany napędów, w tym silników, przekładni i układów regulacji w celu: 



• obniżenie mocy zainstalowanych urządzeń, 

• zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na procesy technologiczne, 

• podniesienie wydajności urządzeń, 

• obniżenie kosztów eksploatacji. 

c) Modernizacji, wymiany lub umieszczenia urządzeń i instalacji do odzysku energii w procesach 

przemysłowych lub energetycznych w celu: 

• obniżenia kosztów eksploatacji obiektów, 

• zmniejszenia zapotrzebowania na energię. 

d) Ograniczenia strat energii elektrycznej w transformatorach w celu: 

• obniżenia strat energii, 

• dostosowania jednostek do rzeczywistego poziomu zapotrzebowania, 

• obniżenia kosztów eksploatacji. 

e) Ograniczenia strat związanych z poborem energii biernej przez różnego rodzaju odbiorniki energii 

elektrycznej w celu: 

• obniżenia strat energii. 

f) Wymiany urządzeń, w przypadku gdy są one objęte zakresem rozporządzeń Komisji Europejskiej 

wydanych na podstawie art. 16 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 

21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 

produktów związanych z energią (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 10 oraz Dz. Urz. UE L 315 z 

14.11.2012, str. 1) w celu: 

• weryfikacji zgodności z minimalnymi wymogami określonymi w rozporządzeniu. 

Zgodnie z: 

Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 5 października 2017r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 

sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. 

Sporządzenie kosztorysów szacunkowych dla wszystkich, zaproponowanych w audytach, robót 

budowlanych, remontów i modernizacji. 

3. Sporządzenie koncepcji technicznej instalacji fotowoltaicznej (osobno na każdy obiekt): 

a) Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej  

• Podstawa opracowania 

• Przedmiot opracowania 

• Zakres opracowania 

• Analiza lokalizacji 

• Opis stanu istniejącego 

• Opis przyjętych rozwiązań 

• Ochrona przetężeniowa i zwarciowa 

• Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwpożarowa 

• Instalacja uziemiająca i wyrównania potencjałów 

• Ochrona przeciwprzepięciowa 

• Urządzenie piorunochronne 



• Wykaz podstawowych urządzeń 

b) Analizy techniczne: 

• Ustalenie zakresu oddziaływania na środowisko  

• Ustalenie konieczności sporządzenia ekspertyzy nośności 

c) Kosztorys inwestorski w wariantach: 

1) Instalacja fotowoltaiczna bez działań zaproponowanych audytach (pkt 1 i 2)  

• Najszybszy zwrot inwestycji 

• Pełne pokrycie zapotrzebowania obiektu w energię elektryczną  

2) Instalacja fotowoltaiczna z działaniami z audytu energetycznego 

• Najszybszy zwrot inwestycji 

• Pełne pokrycie zapotrzebowania obiektu w energię elektryczną  

3) Instalacja fotowoltaiczna z działaniami z audytu efektywności energetycznej 

• Najszybszy zwrot inwestycji 

• Pełne pokrycie zapotrzebowania obiektu w energię elektryczną  

4) Instalacja fotowoltaiczna z działaniami z audytu energetycznego i efektywności energetycznej 

• Najszybszy zwrot inwestycji 

• Pełne pokrycie zapotrzebowania obiektu w energię elektryczną  

4. Analiza ekonomiczna (osobno na każdy obiekt) 

a) Analiza aktualnie ponoszonych kosztów związanych z eksploatacją obiektu. 

b) Koszty wdrożenia poszczególnych wariantów termomodernizacji – audyt energetyczny. 

c) Koszty wdrożenia poszczególnych wariantów zwiększenia efektywności energetycznej – audyt 

efektywności energetycznej. 

d) Analiza kosztów eksploatacji obiektów po wdrożeniu poszczególnych wariantów modernizacji.  

e) Zestawienie wariantów, których wdrożenie ma uzasadnienie ekonomiczne. 

f) Zestawienie wariantów, których wdrożenie na uzasadnienie ze względu na efekt ekologiczny. 

g) Wpływ zastosowania instalacji fotowoltaicznej na zmniejszenie kosztów eksploatacji w poszczególnych 

wariantach modernizacji.  

5. Analiza finansowa 

a) Ocena finansowa rentowności inwestycji dla poszczególnych wariantów 

b) Symulacje przepływów pieniężnych w zależności od wybranych wariantu. 

c) Weryfikacja trwałości finansowej projektu 

d) Wskazanie możliwych źródeł finansowania inwestycji z rekomendacją 

6. Analiza wrażliwości i ryzyka oraz otoczenia prawnego dla projektu 

 

II. Zakres i cel konsultacji rynkowych  

Zamiarem Zapraszającego jest skorzystanie z wiedzy oraz doświadczenia firm sporządzających audyty 

energetyczne oraz efektywności energetycznej w celu uszczegółowienia zapisów w przygotowanym 

przedmiocie zamówienia. 



Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. postanowiła przeprowadzić konsultacje rynkowe, których efektem ma 

być badanie zakresu, warunków i zasad sporządzania audytów energetycznych i efektywności energetycznej 

oraz koncepcji instalacji fotowoltaicznych. Przedmiotowe badanie rynku ma udzielić wyczerpującej informacji 

dotyczącej: 

1. Szczegółowy zakres audytów, koncepcji oraz analiz ujętych w przedmiocie zamówienia. 

2. Warunków jakie Zapraszający powinien spełnić. 

3. Możliwych sposobów finansowania inwestycji. 

Katalog przykładowych zagadnień objętych konsultacjami: 

1. Zakres audytów oraz analiz. 

2. Termin realizacji pełnego zakresu zamówienia. 

3. Niezbędne doświadczenie i zasoby ludzkie potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Dokumentacja oraz dane niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Określenie formy finansowania. 

 

 

 


