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Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z obecnym stanem rynku PPP w Polsce. Jedną z przeszkód rozwoju projektów była obawa
podmiotów publicznych przed znacznymi kosztami doradztwa, koniecznego do wdrożenia tego typu przedsięwzięć. Wobec tej bariery, chcielibyśmy zapoznać Państwa z możliwym mechanizmem zarządzania kosztami przygotowania projektów PPP, które umożliwiają uzyskanie refundacji prac analitycznych przez zwycięskiego partnera prywatnego. Jest to rozwiązanie konkurencyjne i jak najbardziej transparentne. Sektor prywatny nie ma wpływu na prace doradcy ze strony
publicznej, ale jednocześnie pomaga jej jako partner w uporaniu się z kosztami przygotowania przedsięwzięcia.
Tak, jak sektor publiczny obawia się procesu analiz przedrealizacyjnych, tak sektor prywatny niepokoi się pozyskaniem
wieloletniego finansowania projektów. W tym kontekście warto zapoznać się z możliwościami jakie stwarza emisja obligacji przychodowych. Fachowe doradztwo prawne potrzebne jest obydwu stronom umowy o PPP.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania Forum PPP.

Bartosz Korbus
Redaktor Naczelny
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Zachęcam również do zapoznania się z doświadczeniami w realizacji projektów finansowanych ze środków Inicjatywy
JESSICA. Jest to ważne w kontekście planowanych przyszłych projektów hybrydowych PPP.
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Rynek PPP w Polsce
– siedem lat za nami
Czasy, w których partnerstwo publiczno-prywatne przywodziło jedną myśl, korupcję, bezpowrotnie minęły. Dzieje się tak
nie bez przyczyny. Przez ostatnie siedem lat opublikowanych zostało kilkadziesiąt raportów, podsumowań, książek, krok
po kroku opisujących poszczególne etapy nawiązywania współpracy. Odbyła się również niezliczona ilość konsultacji,
szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji.
Ostatnie siedem lat to również czas, w którym atmosferę zaufania międzysektorowego budowały gminy. Ich rolę należy
podkreślić w szczególności, gdyż w znaczącej większości przypadków są inicjatorami nawiązania współpracy. Na wyróżnienie w tym miejscu zasługują w szczególności podmioty publiczne, które jako pierwsze w danym sektorze zawarły kontrakt z partnerem prywatnym – lub dwa kontrakty jednocześnie jak Urząd Miejski w Krapkowicach.
Albowiem o tym, które gminy zasługują na szczególne wyróżnienie będą mogli Państwo zdecydować sami po zapoznaniu
się z poniższym zestawieniem. Moja narracja przy każdym roku ma jedynie za zadnie wypunktować istotne wydarzenia, mające wpływ na rozwój rynku w stopniu znaczącym (np. poprzez wypracowanie dobrych praktyk lub wartość kontraktu).

Rok 2009
Rok 2009 uznawany jest za początek funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Krokiem milowy były zmiany w ustawodawstwie dokonane w tymże roku, które poprzez wejście w życie ustawy z dnia 19. grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2009, nr 19, poz. 100 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 9. stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. 2009, nr 19, poz. 101 z późn. zm.) wprowadziły regulacje sprzyjające wdrażaniu przedsięwzięć PPP.
W okresie od 1 stycznia do 31 stycznia 2009 roku ogłoszono łącznie 44 postępowania na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza. Rok zakończył się zawarciem jednej umowy o PPP w sektorze gospodarki wodno-kanalizacyjnej.
Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo
Podmiot publiczny: Urząd Gminy Kiszkowo
Partner prywatny: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rybnie Wielkim
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 18 XII 2009

Wartość: 3 000 000

Długość: 36 miesięcy

Rok 2010
Ogłoszone w roku poprzednim postępowania, które nie zakończyły się unieważnieniem oraz wszczęcie 61 nowych postępowań na wybór partnera prywatnego zaowocowały zawarciem 17 umów o PPP. Rok 2010 jest szczególny w niniejszym zestawieniu z uwagi na fakt, iż prawie każda zawarta umowa, lub co właściwsze w kontekście artykułu, prawie każdy wyszczególniony podmiot publiczny winien otrzymać wyróżnienie. Urząd Miejski w Radzionkowie jako pierwszy
zawarł umowę w sektorze efektywności energetycznej z firmą Siemens Sp. z o. o. Z analizy rozwoju rynku PPP w latach
kolejnych, wynika że projektów w sektorze efektywności energetycznej przybywa z każdym rokiem. Oznaczać to może,
iż dobre praktyki wypracowane przez Urząd Miejski w Radzionkowe, przyczyniły się do angażowania sektora prywatnego w tego typu projekty przez kolejne podmioty publiczne. Ponadto, w roku 2010 został zawarty pierwszy hybrydowy
kontrakt PPP (Gmina Solec – Zdrój – projekt 15).
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Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Przedszkole Nr 3 stanowiących budynki użyteczności publicznej Gminy Radzionków
Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Radzionkowie
Partner prywatny: Siemens Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 3 III 2010
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Wartość: 23 000 000

Długość: 120 miesięcy

Wartość: 23 000 000

Długość: 120 miesięcy

Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci
Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.1
Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Partner prywatny: INEA S.A.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 1 VI 2010
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Długość: 180 miesięcy

Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci
Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.6
Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Partner prywatny: INEA S.A.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 1 VI 2010
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Wartość: 1 500 000

Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci
Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.5
Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Partner prywatny: INEA S.A.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 1 VI 2010

5

Długość: 120 miesięcy

Zaprojektowanie, wykonanie i wyposażenie w instalacje i media oraz sprzęt dla obiektu
przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na oddział łóżkowy nefrologiczny
Podmiot publiczny: SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Partner prywatny: Nefrolux Lucjan Sobieraj, Wojciech Kamiński sp.j.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 31 III 2010
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Wartość: 8 977 574

Wartość: 23 000 000

Długość: 120 miesięcy

Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci
Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.2
Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Partner prywatny: INEA S.A.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 1 VI 2010

Wartość: 23 000 000

Długość: 120 miesięcy
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Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci
Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.3
Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Partner prywatny: INEA S.A.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 1 VI 2010
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Wartość: 600 000

Długość: 40 miesięcy

Wartość: 285 000 000

Długość: 360 miesięcy

Budowa parkingu podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą pod placem Nowy Targ
we Wrocławiu oraz z nawierzchnią placu i jej zagospodarowaniem
Podmiot publiczny: Gmina Wrocław
Partner prywatny: Konsorcjum firm: Mota – Engil Central
Europe S.A. – Lider konsorcjum; Mota – Engil, Engenharia eConstrucao, S.A.; EMSA – EMPREENDIMENTOS E EXPLORACAO DE ESTACIONAMENT OS, S.A.; ESLI – Parques de Estacionamento S.A.;
IMMO Park Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 16 VII 2010
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Długość: 120 miesięcy

Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki
i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”
Podmiot publiczny: Gmina Miasta Gostynina
Partner prywatny: Termy Gostynińskie Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 11 VII 2010
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Wartość: 23 000 000

Wybór partnera prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym:
Uruchomienie linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka
Podmiot publiczny: Gmina Ustka
Partner prywatny: Usługi Przewozowe Ramzes Adrian Radomski – Lider konsorcjum oraz Lazur Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 7 VII 2010
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Długość: 120 miesięcy

Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci
Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.4
Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Partner prywatny: INEA S.A.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 15 VI 2010
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Wartość: 23 000 000

Wartość: 38 700 000

Długość: 480 miesięcy

Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 101130G,
101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego - wybór partnera prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym
Podmiot publiczny: Gmina Ustka
Partner prywatny: Morpol S.A.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 16 VIII 2010

Wartość: 2 178 816

Długość: 300 miesięcy
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Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym
Podmiot publiczny: Urząd Gminy Kobylnica
Partner prywatny: Niepubliczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej SON Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (w zw.
z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 5 X 2010
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Wartość: 16 000 000

Długość: 324 miesięcy

Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy
Podmiot publiczny: Gmina Łazy
Partner prywatny: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 2 XI 2010

17

Długość: 360 miesięcy

Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. „Kompleks mineralnych basenów w Solcu
– Zdroju”
Podmiot publiczny: Gmina Solec - Zdrój
Partner prywatny: Malinowy Zdrój Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 28 X 2010
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Wartość: 4 295 128

Wartość: 15 000

Długość: 17 miesięcy

Budowa kotłowni na odnawialne źródła energii oraz wytwarzanie energii cieplnej
w Pieckach
Podmiot publiczny: Urząd Gminy Piecki
Partner prywatny: Vapo Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 10 XI 2010

Wartość: 4 000 000

Długość: 360 miesięcy
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Rok 2011
W roku 2011 wszczęte zostały 43 postępowania na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Jest to 18 postępowań mniej niż w roku poprzedzającym. Zawartych zostało 16 umów.
Nie jeden, a dwa żłobki zostały zrealizowane w partnerstwie przez Urząd Miejski w Krapkowicach (projekt 29 oraz 30).
Była to pierwsza tego typu inwestycja realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

18

Skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania internetowego,
jak również sprzedaż i obsługa sprzedaży prenumeraty wersji papierowej i abonamentu
wydania internetowego dwumiesięcznika Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
Podmiot publiczny: Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Resortu
Partner prywatny: INFOR Ekspert Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 16 II 2011

Wartość: 585 600

Długość: 24 miesięcy

PPP na co dzień

Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja parkingu wraz z myjnią samochodową przy ul.
Piłsudskiego w Suchej Beskidzkiej
Podmiot publiczny: Gmina Sucha Beskidzka
Partner prywatny: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARKAM s.c. Marcin Bahyrycz, Kamil Żak.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 1 III 2011
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Długość: 360 miesięcy

Wartość: 6 461 396

Długość: 240 miesięcy

Wartość: 320 000

Długość: 120 miesięcy

Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni Neptun w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy
Podmiot publiczny: Miasto Gliwice
Partner prywatny: Konsorcjum: Kolejowe Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, IQ Service Jacek Bańczyk
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 8 VI 2011
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Wartość: 43 300 000

Zagospodarowanie, eksploatacja i zarządzanie kąpieliskiem na terenie jeziora w miejscowości Niesulice
Podmiot publiczny: Gmina Skąpe
Partner prywatny: Brak informacji
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 1 VI 2011
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Długość: 120 miesięcy

Rewitalizacja Budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 3, zgodnie z umową zawartą na podstawie
przepisów ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
Podmiot publiczny: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Partner prywatny: Rawelin FCC Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(w zw. z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 6 V 2011

23

Wartość: 6 500 000

Budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego wraz z częścią naziemną
w poziomie terenu, niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu
Podmiot publiczny: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
Partner prywatny: Budimex Parking Wrocław Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 23 IV 2011

22

Długość: 180 miesięcy

Obsługa i administrowanie Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów przy ul. Nowohuckiej w Krakowie
Podmiot publiczny: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Partner prywatny: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 18 IV 2011

21

Wartość: 861 000

Wartość: 840 000

Długość: 24 miesięcy

Realizacja usług związanych z organizacją Konferencji Euroanalysis XVII (25–29 sierpnia 2013 r.)
Podmiot publiczny: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny
Partner prywatny: WIMA Convention Wiech i Wieczorek s.j.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(w zw. z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 6 VII 2011

Wartość: 569 083

Długość: 26 miesięcy
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26

Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią
Podmiot publiczny: Gmina Miejska Kraków, Urząd Miasta Krakowa
Partner prywatny: Konsorcjum: Centrum Pogrzebowe Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, Przedsiębiorstwo Usług Pogrzebowych KLEPSYDRA T. Salski i D. Salska , Urciuoli Group`s S.R.L.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 12 VII 2011

27
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Długość: 360 miesięcy

Wartość: 654 200

Długość: 12 miesięcy

Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu przeprowadzenia adaptacji
obiektu przy ul. Ks. Duszy 1 w Krapkowicach na klub dziecięcy wraz z zakupem wyposażenia
oraz prowadzenia klubu dziecięcego dla 30 dzieci w obiekcie będącym własnością osoby
prywatnej przez okres co najmniej 5 lat licząc od 01.01.2012 r.
Podmiot publiczny: Gmina Krapkowice
Partner prywatny: NZOZ Vena Usługi Pielęgniarskie
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (w zw.
z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 19 X 2011

30

Wartość: 138 779 931

Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia
w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenie remontów
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino
Podmiot publiczny: Urząd Gminy Smołdzino
Partner prywatny: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 15 IX 2011

29

Długość: 360 miesięcy

Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu
Podmiot publiczny: Powiat Żywiecki
Partner prywatny: Interhealth Canada Żywiec Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 15 IX 2011

28

Wartość: 24 500 000

Wartość: 1 440 548

Długość: 60 miesięcy

Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. wyposażenia lokalu położonego w Krapkowicach na Os. Sady 1 w celu utworzenia żłobka oraz prowadzeniem żłobka dla
20 dzieci w obiekcie będącym własnością osoby prywatnej, przez okres co najmniej 5 lat
licząc od 01.01.2012r. a także przeprowadzenia prac wykończeniowych w obiekcie
Podmiot publiczny: Gmina Krapkowice
Partner prywatny: Świat do 3 lat Usługi Opiekuńcze Anna Gawinek
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (w zw.
z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 19 X 2011

Wartość: 931 498

Długość: 60 miesięcy
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Rok 2012
W roku 2012 wszczętych zostało 77 postępowań na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Zawartych zostało 20 umów. Nowe podejście do wykorzystania wsparcia unijnego zaprezentował Urząd Miasta Sopot oraz PKP S.A.
zawierając pierwszą w Polsce umowę PPP łączącą środki partnera prywatnego oraz niskoprocentową pożyczkę ze środków Inicjatywy JESSICA (projekt 36). Warto zaznaczyć, iż zawarty przez wspomnianą Gminę Kiszkowo 3 letni kontrakt
koncesyjny na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wygasł. Pozytywne doświadczenia zaowocowały ponownym zamieszczeniem głoszenia na wybór koncesjonariusza,
a w konsekwencji zawarciem 3 letniego kontraktu (projekt 50).
Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką energetyczną, tj. produkcji energii
cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz jej przesyłu do
odbiorców, usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-kanalizacyjną, tj. wykonywania zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkaoców osiedla w m. Siemirowice i przepompowywanie ścieków wraz z usługami remontu i utrzymania infrastruktury
Podmiot publiczny: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni
Partner prywatny: Wspólne Przedsiębiorstwo PROMEX T. Ciarkowski, M. Czachowski Sp. J.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 28 X 2011

32

Wartość: 2 600 000

Długość: 143 miesięcy

Zarządzanie, administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci kanalizacji
w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie miejscowości Siecień, gmina
Brudzeń Duży
Podmiot publiczny: Urząd Gminy Brudzeń Duży
Partner prywatny: Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej GEA-NOVA Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 1 I 2012

34

Długość: 180 miesięcy

Koncesja – przebudowa przejścia podziemnego Lubicz – Basztowa wraz z budową nowych
pawilonów handlowych oraz modernizacją istniejących
Podmiot publiczny: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Partner prywatny: Konsorcjum firm: FORTUNET Robert Dulba - Lider konsorcjum, ATIA Spółka z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 1 XII 2011

33

Wartość: 17 710 000

Wartość: 86 400

Długość: 300 miesięcy

Budowa zakładu odzysku odpadów komunalnych wchodzącego w skład planowanego
Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Wawrzynki Gmina Żnin
Podmiot publiczny: Gmina Żnin
Partner prywatny: Zakład Usług Komunalnych Uskom Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (w zw.
z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 2 I 2012

Wartość: 27 000 000

Długość: 360 miesięcy
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35

Zarządzanie Podziemną Trasą Turystyczną w Kamiennej Górze
Podmiot publiczny: Gmina Miejska Kamienna Góra
Partner prywatny: Stowarzyszenie „Fort Gerharda”
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 19 I 2012

36
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Długość: 180 miesięcy

Wartość: 5 500 000

Długość: 120 miesięcy

Wartość: 218 940

Długość: 12 miesięcy

Wyłonienie operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (SPNT)
Podmiot publiczny: Gmina Sosnowiec
Partner prywatny: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 1 VII 2012

43

Wartość: 6 000 000

Utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz świadczenie usług pasażerskiego turystycznego
transportu kolejowego na wąskotorowej linii kolejowej Przeworsk Wąskotorowy - Dynów
Podmiot publiczny: Starostwo Powiatowe w Przeworsku
Partner prywatny: Konsorcjum: SKPL Infrastruktura i Linie Kolejowe Sp. z o.o. - Lider konsorcjum;
SKPL Cargo Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 28 VI 2012

40

Długość: 132 miesięcy

Prowadzenie na terenie Gminy Miejskiej Kraków wypożyczalni rowerów - Krakowski Rower Miejski
Podmiot publiczny: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Partner prywatny: RoweRes
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 8 V 2012

39

Wartość: 100 000 000

Pasażerska żegluga śródlądowa statkiem bocznokołowym Lubecki ex. Warmia
Podmiot publiczny: Zarząd Mienia m. st. Warszawy
Partner prywatny: Żegluga Śródlądowa Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 3 IV 2012

38

Długość: 180 miesięcy

Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych
Podmiot publiczny: Urząd Miasta Sopot oraz PKP S.A.
Partner prywatny: Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (w zw.
z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 23 I 2012

37

Wartość: 250 000

Wartość: 32 500 000

Długość: 132 miesięcy

Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji zbiorowego zaopatrzenia
w wodę, zbiorowego odprowadzenia ścieków na oczyszczalnię, prowadzenie remontów
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Smołdzino
Podmiot publiczny: Urząd Gminy Smołdzino
Partner prywatny: Zakład Usług Wodnych Sp. z o.o. w Słupsku
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 1 IX 2012

Wartość: 4 650 000

Długość: 180 miesięcy
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Wyłonienie Partnera prywatnego do realizacji usługi polegającej na oczyszczaniu ścieków
komunalnych z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna
Podmiot publiczny: Gmina Konstancin-Jeziorna
Partner prywatny: SAUR Konstancja Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 22 X 2012

45

Wartość: 5 700 000

Długość: 144 miesięcy

Wartość: 1 547 450

Długość: 180 miesięcy

Świadczenie usług polegających na utrzymaniu i zarządzaniu infrastrukturą sportowo-rekreacyjną na stoku Dębowca w Bielsku-Białej
Podmiot publiczny: Gmina Bielsko-Biała
Partner prywatny: ZIAD Bielsko-Biała S.A.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 7 XII 2012

49

Długość: 132 miesięcy

Prowadzenie działalności reklamowej na panelach zintegrowanych z wiatami przystankowymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków - dostarczenie, montaż i utrzymanie takich wiat
Podmiot publiczny: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Partner prywatny: AMS S.A.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 1 XII 2012

48

Wartość: 21 000 000

Zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie budynkiem wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na lokale socjalne w Oławie przy ul. Zwierzyniec
Duży w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego
Podmiot publiczny: Urząd Miejski Oława
Partner prywatny: Mpm Development Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 22 XI 2012

47

Długość: 384 miesięcy

Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci
Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 08.1
Podmiot publiczny: Stowarzyszenie Lubuska Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Gorzowie Wlkp
Partner prywatny: Espol Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 6 XI 2012

46

Wartość: 274 988 868

Wartość: 14 000 000

Długość: 84 miesięcy

Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Wołowskiego Ośrodka Kultury - Filia w Lubiążu, Przedszkola Słoneczko w Wołowie, ZSP w Lubiążu stanowiących budynki użyteczności publicznej Gminy Wołów
Podmiot publiczny: Gmina Wołów
Partner prywatny: Siemens Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 27 XII 2012

Wartość: 4 044 288

Długość: 180 miesięcy
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50

Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo z urządzeń (sieci) według wykazu stanowiącego załącznik do specyfikacji technicznej
Podmiot publiczny: Urząd Gminy Kiszkowo
Partner prywatny: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rybnie Wielkim
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 31 XII 2012

Wartość: 1 900 000

Długość: 36 miesięcy

Rok 2013
W roku 2013 wszczęte zostały 72 postępowania na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Zawartych zostało 18 umów. Jednym z ważniejszych wydarzeń na rynku PPP w roku 2013 było zawarcie umowy przez Miasto Poznań
dla projektu pn. „System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania” (projekt 54). Projekt ten ze względu na wartość kontraktu oraz popularność medialną, był pozytywnym bodźcem dla inwestycji planowanych w formule PPP. Ponadto, zawarte zostały dwie umowy na wyprodukowanie oraz dystrybucję materiałów filmowych (Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – projekty 59 oraz 60).

51

Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Podmiot publiczny: Gmina Karczew
Partner prywatny: Siemens Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 2 I 2013

52
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Wartość: 512 270

Długość: 120 miesięcy

Zaprojektowanie, sfinasowanie, wybudowanie i eksploatacja kolumbariów na terenie gdańskich cmentarzy komunalnych
Podmiot publiczny: Gmina Miasta Gdańsk, Urzad Miejski w Gdańsku
Partner prywatny: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Zieleń” Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 2 IV 2013

54

Długość: 192 miesięcy

Budowa parkingu wraz z dojazdową drogą wewnętrzną przy ul. Windakiewicza w Bochni
Podmiot publiczny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej
Partner prywatny: R Bud Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa Ryszard Birkowski
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 11 I 2013

53

Wartość: 12 885 661

Wartość: 8 628 700

Długość: 240 miesięcy

System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - Kontrakt 1
Podmiot publiczny: Gmina Miasto Poznań
Partner prywatny: Sita-Zielona Energia Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 8 IV 2013

Wartość: 725 000 000

Długość: 348 miesięcy
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Partnerstwo publiczno – prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem oraz usług szkoleniowych w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski wschodniej – województwo Warmińsko-mazurskie”
Podmiot publiczny: Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa
Partner prywatny: Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 19 IV 2013

58

Wartość: 300 000

Długość: 126 miesięcy

Wartość: 200 000

Długość: 126 miesięcy

Świadczenie usług dla ludności na krytej pływalni Neptun w Gliwicach przy ul. Dzionkarzy
Podmiot publiczny: Miasto Gliwice
Partner prywatny: Konsorcjum: Kolejowe Przedsiębiorstwo Związkowe Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, IQ Service Jacek Bańczyk
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 6 VIII 2013

62

Długość: 120 miesięcy

Wyprodukowanie - na podstawie scenariusza opracowanego przez podmiot prywatny lub
na jego zlecenie - filmu dokumentalnego o niezależnym obiegu wydawniczym w Polsce,
w latach 80-tych XX wieku
Podmiot publiczny: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Partner prywatny: Darek Dikti Biuro Pomysłów
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 31 VII 2013

61

Wartość: 2 450 000

Wyprodukowanie - na podstawie scenariusza opracowanego przez podmiot prywatny lub
na jego zlecenie - filmu dokumentalnego o tematyce przedstawiającej rolę kobiet w powstaniu i działalności NSZZ Solidarność w latach 80-tych XX wieku
Podmiot publiczny: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Partner prywatny: Emotikonfilm Piotr Śliwowski
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 17 VII 2013

60

Długość: 120 miesięcy

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego: Zaprojektowanie
oraz przebudowa ul. I Maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi
Podmiot publiczny: Gmina Krobia
Partner prywatny: HU Chod-Dróg Andrzejewski Przemysław
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 4 VII 2013

59

Wartość: 316 000 000

Wartość: 4 000 000

Długość: 60 miesięcy

Partnerstwo Publiczno – Prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu
i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem,
w ramach projektu: Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podkarpackie
Podmiot publiczny: Województwo Podkarpackie
Partner prywatny: Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 26 IX 2013

Wartość: 310 000 000

Długość: 108 miesięcy
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63

Ogłoszenie o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji, utrzymaniu i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług
z jej wykorzystaniem, w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”
Podmiot publiczny: Województwo Mazowieckie reprezentowane przez Agencja Rozwoju Mazowsza S.A
Partner prywatny: Konsorcjum: KT Corporation - Lider konsorcjum; Daewoo International
Corporation; Asseco Poland Sp. z o.o.; Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych
S.A.; BIATEL Telekomunikacja S.A.; BIATEL BIT S.A.; KBTO Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 3 X 2013

64
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Wartość: 591 000

Długość: 18 miesięcy

Wartość: 5 000 000

Długość: 60 miesięcy

Projektowanie, budowa, eksploatacja i zarządzanie centrum piłkarskim na terenie Gminy
Piaseczno
Podmiot publiczny: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Partner prywatny: Centrum Sportu Piaseczno Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (w zw.
z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 2 XII 2013

68

Długość: 24 miesięcy

Wyłonienie Operatora Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ
Podmiot publiczny: Gmina Wałbrzych
Partner prywatny: Zamek Książ Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 1 XII 2013

67

Wartość: 14 912 233

Wybór partnera prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym: Uruchomienie linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka
Podmiot publiczny: Gmina Ustka
Partner prywatny: Konsorcjum: sługi Przewozowe Ramzes Adrian Radomski - Lider konsorcjum;
Lazur Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 22 XI 2013

66

Długość: 108 miesięcy

Świadczenie usług zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodno-ściekowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Miejskiej Szczytno
Podmiot publiczny: Gmina Miejska Szczytno
Partner prywatny: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji AQUA Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 31 X 2013

65

Wartość: 475 000 000

Wartość: 3 500 000

Długość: 240 miesięcy

Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia
Podmiot publiczny: Miasto stołeczne Warszawa
Partner prywatny: Konsorcjum AMS S.A. - Lider konsorcjum, Ströer polska Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 18 XII 2013

Wartość: 80 000 000

Długość: 106 miesięcy

Finanse na co dzień
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Rok 2014
W roku 2014 wszczętych zostało 45 postępowań na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Zawartych zostało 18 umów. Dobre praktyki oraz popularyzacja współpracy w formule PPP, przy projektach z zakresu efektywności
energetycznej, przyczyniła się do zawarcia 4 umów tego typu w roku 2014 (projekty 70, 72, 79 oraz 85). Gmina Radzionków, która jako pierwsza w Polsce przeprowadziła termomodernizację w formule PPP, zawarła kolejny projekt z zakresu
efektywności energetycznej. Tym razem nawiązanie współpracy miało przyczynić się do osiągnięcia oszczędności zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego (projekt 75).
Zarządzanie obiektem rekreacyjnym na Czarnym Stawie w Dusznikach - Zdroju
Podmiot publiczny: Gmina Miejska Duszniki Zdrój
Partner prywatny: ADKO Adam Kozłowski
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 24 III 2014

70

Długość: 127 miesięcy

Wartość: 2 754 544

Długość: 120 miesięcy

Kompleksowa termomodernizacja budynków gminnych takich jak: – publiczne gimnazjum
w Wołowie ul. Komuny Paryskiej – przedszkole Chatka Puchatka – budynki OSIR ul. Trzebnicka w Wołowie – budynek ratusza w Wołowie
Podmiot publiczny: Gmina Wołów
Partner prywatny: Siemens Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 7 V 2014

73

Wartość: 4 625 776

Wyłonienie Operatora Hotelu Pod Dębem zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu
pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza
Podmiot publiczny: Gmina Szydłowiec
Partner prywatny: System Management Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 6 V 2014

72

Długość: 180 miesięcy

Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie gminy Świdnica
Podmiot publiczny: Gmina Świdnica
Partner prywatny: Siemens Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 30 IV 2014

71

Wartość: 432 000

Wartość: 9 480 954

Długość: 120 miesięcy

Koncesja na przebudowę, sfinansowanie i eksploatację piętra budynku przeszkola Bolewicach
Podmiot publiczny: Gmina Miedzichowo
Partner prywatny: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 29 V 2014

Wartość: 328 708

Długość: 288 miesięcy
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Świadczenie na terenie Gminy Nowogard usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z wykorzystaniem majątku wodociągowego i kanalizacyjnego dzierżawionego od Gminy Nowogard
Podmiot publiczny: Gmina Nowogard
Partner prywatny: Remondis Aqua Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (w zw.
z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 30 V 2014

75
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Wartość: 12 000 000

Długość: 120 miesięcy

Wartość: 6 900 000

Długość: 120 miesięcy

Wyłonienie Operatora zarządzającego Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży
w Toruniu (MCSM) utworzonym w ramach projektu pn. Międzynarodowe Centrum Spotkań
Młodzieży w Toruniu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013
Podmiot publiczny: Gmina Miasta Toruń
Partner prywatny: Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 27 VI 2014

79

Długość: 138 miesięcy

Koncesja na usługi w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową - zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz eksploatacji i utrzymania systemu
sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Suchy Dąb
Podmiot publiczny: Suchy Dąb
Partner prywatny: Ecol-Unicon Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 26 VI 2014

78

Wartość: 8 443 424

Budowa hali sportowej w Karczmiskach wraz z wyposażeniem realizowana w formule
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Podmiot publiczny: Gmina Karczmiska
Partner prywatny: Moris-Sport Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 16 VI 2014

77

Długość: 180 miesięcy

Osiągnięcie oszczędności zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radzionków
Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Radzionkowie
Partner prywatny: ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 12 VI 2014

76

Wartość: 80 500 000

Wartość: 16 526 590

Długość: 120 miesięcy

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bytomiu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Podmiot publiczny: Miasto Bytom
Partner prywatny: Konsorcjum: Siemens Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, Siemens Finance Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 30 VI 2014

Wartość: 49 507 916

Długość: 180 miesięcy

Finanse na co dzień

Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do
odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek
Podmiot publiczny: Urząd Gminy i Miasta Bisztynek
Partner prywatny: Spółdzielnia Mieszkaniowa Sątopy
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 30 VI 2014

81

Długość: 36 miesięcy

Wartość: 222 310 798

Długość: 84 miesięcy

Koncesja na modernizację infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Miejskiej Kraków poprzez budowę wiat przystankowych, stacji i stojaków rowerowych oraz budowę toalet publicznych
Podmiot publiczny: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Partner prywatny: AMS S.A.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (w zw.
z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 29 X 2014

84

Wartość: 5 865 000

Koncesja na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa publiczno
- prywatnego w Projekcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
Podmiot publiczny: Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.
Partner prywatny: Konsorcjum: HFC Operator Sp. z o.o. - Lider konsorcjum; Telekomunikacja
Wielkopolska Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(w zw. z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 16 VII 2014

83

Długość: 60 miesięcy

Świadczenie usług polegających na organizacji imprez i zarządzaniu Halą Widowiskowo-Sportową w Szczecinie
Podmiot publiczny: Urząd Miasta Szczecin
Partner prywatny: KSO Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 3 VII 2014

82

Wartość: 4 567 900

Wartość: 55 000 000

Długość: 240 miesięcy

Wybór partnera, Wykonawcy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsięwzięcia – „Zaprojektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu
Podmiot publiczny: Gmina Racibórz
Partner prywatny: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (w zw.
z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 30 X 2014

Wartość: 118 000 813

Długość: 240 miesięcy
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85

Kompleksowa termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią (7 placówek oświatowych)
oraz oddanie w zarządzanie energią (5 placówek oświatowych) w formule PPP
Podmiot publiczny: Ruda Śląska
Partner prywatny: Konsorcjum: Siemens Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, Siemens Finance Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 17 XI 2014

86

Wartość: 14 178 366

Długość: 132 miesięcy

Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i przebudowie Kompleksu budynków przy ulicy Badurskiego 13, 15, 17 i 19 w Krakowie
Prokocimiu wraz z przyległym terenem i infrastrukturą (dalej „Obiekt”) oraz świadczeniu
usług w zakresie zarządzania tymi obiektami
Podmiot publiczny: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Partner prywatny: Neoświat PPP Projects Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 17 XI 2014

Wartość: 81 000 000

Długość: 300 miesięcy

Rok 2015
W roku 2015 wszczętych zostało 67 postępowań na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Zawartych zostało 19 umów. Jeżeli mówimy o pozytywnym sygnale dla rynku PPP w Polsce na szczeblu rządowym to niesposób pominąć datę 5 marca 2015 r. W tym dniu nastąpiło podpisanie przez Skarb Państwa - Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
umowy na budowę budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Jest to pierwszy projekt realizowany w formule PPP,
w którym podmiotem publicznym jest jednostka organizacyjna Skarbu Państwa.
Rok 2015 to również podsumowanie siedmiu lat wsparcia podmiotów publicznych na drodze do nawiązywania współpracy w formule PPP. To odpowiedni czas na to, by powiedzieć, że bariery tj. podejrzenia o korupcję, psychologiczne,
dobrych praktyk i projektów pilotażowych (w częsci sektorów), praktycznego doświadczenia oraz wiedzy, nie są przeszkodą. Ważnym elementem roku 2015, w odniesieniu do zmniejszania barier dotyczących braku wystarczającej wiedzy,
jest zakończenie projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne”. Uczestnicy projektu zawarli 21 ze 105 umów (20% wszystkich).
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Rozbudowa i eksploatacja parkingu dla samochodów przy ul. Kukułczej w Krakowie
Podmiot publiczny: Fundacja „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie”ul. Kasy
Partner prywatny: Finezja A. K. Zając s.j.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(w zw. z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 19 I 2015

88

Wartość: 1 990 774

Długość: 114 miesięcy

Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej w formule
partnerstwa publiczno–prywatnego
Podmiot publiczny: Sąd Okręgowy w Nowym Sączu
Partner prywatny: Warbud-Infrastruktura Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(w zw. z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 5 III 2015

Wartość: 125 636 000

Długość: 288 miesięcy

Finanse na co dzień

Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku
Podmiot publiczny: Gmina Miasta Gdańsk, Urząd Miejski w Gdańsku
Partner prywatny: Konsorcjum: Immobel Poland SPV 10 Sp. z o.o., Immobel Poland SPV 11H Sp.
z o.o., Multibud W. Ciurzyński S.A.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 31 III 2015

90

Wartość: 395 548 879

Długość: 240 miesięcy

Wartość: 8 881 580

Długość: 120 miesięcy

Partnerstwo publiczno-prywatne: Świadczenie usług dostępu szerokopasmowego
Internetu
Podmiot publiczny: Urząd Gminy Kurzętnik
Partner prywatny: Eltronik „Media” Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 5 VI 2015

94

Długość: 300 miesięcy

Wybór partnera prywatnego do realizacji usługi utrzymania dróg lokalnych ulic Dziwnowska, B. Chrobrego, Mieszka I wraz z ich przebudową
Podmiot publiczny:
Partner prywatny: Konsorcjum: PGK Sp. z o.o. - Lider konsorcjum; Derylak-Bud Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 28 V 2015
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Wartość: 10 000 000

Postępowanie o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym z Operatorem
Infrastruktury w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie”
Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Partner prywatny: Glenbrook Investments Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 13 V 2015
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Długość: 300 miesięcy

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dębe Wielkie w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego
Podmiot publiczny: Gmina Dębe Wielkie
Partner prywatny: Konsorcjum: Siemens Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, Siemens Finance Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 19 IV 2015
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Wartość: 300 000 000

Wartość: 216 480

Długość: 48 miesięcy

Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego,szerokopasmowego dostępu do sieci
Internet z wykorzystaniem częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe,
każdy o szerokości 3,5 MHz, o numerach: 21, 22, 23 i 24, z zakresu 3600-3800 MHz na
obszarze koncesyjnym 08.2
Podmiot publiczny: Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska
Partner prywatny: TERRA.NET.PL Tomasz Guzowski
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 25 VI 2015

Wartość: 20 000 000

Długość: 268 miesięcy
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Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Miasta Kobyłka
Podmiot publiczny: Kobyłka
Partner prywatny: Konsorcjum: Siemens Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, Siemens Finance Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 7 VIII 2015
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Długość: 180 miesięcy

Wartość: 620 000

Długość: 22 miesięcy

Partnerstwo publiczno – prywatne dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, utrzymaniu
i zarządzaniu siecią szerokopasmową, jak również świadczeniu usług z jej wykorzystaniem,
w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo świętokrzyskie”
Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Partner prywatny: Glenbrook Investments Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(w zw. z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 18 VIII 2015
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Wartość: 9 614 000

Wybór Partnera Prywatnego w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego w celu uruchomienia linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka
Podmiot publiczny: Urząd Gminy Ustka
Partner prywatny: Konsorcjum: Usługi Przewozowe Ramzes Adrian Radomski - Lider konsorcjum;
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A.; LAZUR Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 17 VIII 2015
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Długość: 180 miesięcy

Koncesja na usługi pn. Wykonywanie funkcji Operatora infrastruktury w ramach projektu
Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna- 2 Etap
Podmiot publiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Partner prywatny: Infratel Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (w zw.
z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 7 VIII 2015
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Wartość: 10 800 000

Wartość: 46 000 000

Długość: 120 miesięcy

Zawarcie umowy na adaptację, wyposażenie i operowanie Strefą Suchą w Aquadromie
w Rudzie Śląskiej
Podmiot publiczny: Aquadrom Sp. z o. o.
Partner prywatny: M72 Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(w zw. z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 21 IX 2015

Wartość: 4 200 000

Długość: 180 miesięcy

Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno Rekreacyjnym w Muzeum

100 Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Podmiot publiczny: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Partner prywatny: Centrum Konferencyjno-Rekreacyjne Urszula Tomaszewska, Izabela Wierzbicka s.c.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(w zw. z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 30 IX 2015

Wartość: 67 000 000

Długość: 300 miesięcy
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Zawarcie umowy na usługi Operatora Infrastruktury świadczone w ramach partnerstwa
publiczno-prywatnego w projekcie pod nazwą Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa.
Podmiot publiczny: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego
Partner prywatny: Green Operator Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(w zw. z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 9 X 2015
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Długość: 180 miesięcy

Wartość: 80 000 000

Długość: 300 miesięcy

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku
Podmiot publiczny: Gmina – Miasto Płock
Partner prywatny: Konsorcjum: Siemens Sp. z o.o. - Lider konsorcjum, Siemens Finance Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (w zw. z art. 4 ust.
2 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 4 XI 2015
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Wartość: 88 234 016

Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu w formule partnerstwa publiczno–prywatnego
Podmiot publiczny: Miasto Opole
Partner prywatny: IGI Exclusive Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 23 X 2015
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Długość: 180 miesięcy

Koncesja na usługi świadczone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z wykorzystaniem infrastruktury Term Warmińskich
Podmiot publiczny: Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
Partner prywatny: Condohotels Management Sp. z o.o.
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
(w zw. z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym)
Data zawarcia umowy: 22 X 2015
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Wartość: 226 735 376

Wartość: 50 000 000

Długość: 180 miesięcy

Wyłonienie Operatora Zewnętrznego na zarządzanie i efektywne administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami w budynku Zamku w Szydłowcu zrewitalizowanego w wyniku
realizacji projektu pt. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla
mieszkańców Mazowsza
Podmiot publiczny: Urząd Miejski w Szydłowcu
Partner prywatny: Catering OK Maciej Sałek
Forma prawna: Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi
Data zawarcia umowy: 5 XI 2015

Wartość: 3 985 285

Długość: 72 miesięcy

* powyższe zestawienie nie uwzględnia projektów: 41. Wykorzystanie zasobów biogazu ze składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Zawierciu dla pozyskania energii, 42. Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego kotłowni przy ul.
Szkolnej 2 w miejscowości Ruciane-Nida –Budowa kotłowni opalanej biomasą o mocy 1,8 MW, 56. Wybór partnera prywatnego do
utworzenia Ośrodka Radioterapii, 57. Koncesja na przebudowę, sfinansowanie i eksploatację istniejącego budynku na dz. nr 1682/7
przy ul. Sportowej w Bolewicach (parter).

Dawid Zalewski
Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
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Rozmawiamy z...
Rozmawiamy z zarządzającymi praktyką projektów infrastrukturalnych
w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – radcą prawnym
Anną Flagą-Martynek (counsel) oraz radcą prawnym
Martą Midloch (senior associate).
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Jakie są główne obszary działalności doradczej kancelarii?
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – według oceny niezależnych rankingów polskich i zagranicznych, w których co roku
zdobywamy liczne rekomendacje, jest wiodącą polską kancelarią prawną. Zespół, liczący ponad 70 prawników (w tym ponad 40 radców prawnych i adwokatów), w dwóch biurach:
w Warszawie i Poznaniu, świadczy kompleksowe usługi prawne z zakresu kluczowych dziedzin prawa gospodarczego. Doradzamy m.in. w sprawach z zakresu zamówień publicznych,
restrukturyzacji, prawa korporacyjnego, własności intelektualnej i TMT, nieruchomości, ochrony środowiska, pracy oraz
ochrony konkurencji. Posiadamy też bogate doświadczenie
w prowadzeniu transakcji na rynku fuzji i przejęć oraz postępowań sądowych i arbitrażowych.
To zapewne nie wszystko.
Doświadczenie prawników WKB obejmuje również doradztwo w ramach największych projektów infrastrukturalnych

realizowanych w rozmaitych formułach, zarówno na rynku,
który nie podlega szeroko rozumianemu systemowi zamówień publicznych, jak i na rynku, realizującym inwestycje
w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych, ustawę
o koncesji na roboty budowlane lub usługi, jak i typowe
PPP. W ostatnich latach zespół infrastrukturalny doradzał
m.in. inwestorom: z sektora transportu publicznego: przy
budowie największej i najnowocześniejszej zajezdni tramwajowej w Polsce, z branży energetyki odnawialnej: przy
budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy ponad 200 MW,
z branży energetycznej: przy budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin (łącznie 11 instalacji tego typu).
Wspieramy także generalnych wykonawców wchodzących
w skład międzynarodowych konsorcjów, realizujących inwestycje drogowe w Polsce.
Rozwijamy również nasze specjalizacje sektorowe, doradzając klientom m.in. z branży energetycznej, ubezpieczeniowej, ochrony zdrowia, a także szeroko pojętych
usług komunalnych.

Z wizytą w…
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Doświadczenie zatem macie Państwo szerokie.

A co z projektami partnerstwa publiczno-prywatnego?

Nasi eksperci sektora publicznego doradzali urzędom największych miast w Polsce (takim jak Wrocław, Poznań, Warszawa czy Szczecin), m.in. przy: projektach realizowanych
w związku z EURO 2012, w postępowaniu o zawarcie
umowy o PPP w zakresie zaprojektowania, zarządzania
i utrzymania parku wodnego w Szczecinie, udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie planu transportowego dla Aglomeracji Poznańskiej, inwestycji kanalizacyjnej o dużej wartości finansowej ze środków UE,
realizowanej przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka (projekt obejmował m.in. analizę nowatorskich rozwiązań w kształtowaniu struktury związku międzygminnego, wzajemnych rozliczeń pomiędzy członkami związku,
wdrożenie nowych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie polityki ściekowej w obrębie aglomeracji poznańskiej).
Doradzamy przedsiębiorcom z branży wodno-kanalizacyjnej, wspierając ich zarówno w bieżącej działalności, jak i w
realizowanych przez nich inwestycjach.

W zakresie przedsięwzięć opartych na formule PPP liczymy na
to, że w najbliższych latach coraz bardziej popularna stanie się
realizacja przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym w szczególności w energetyce, telekomunikacji oraz transporcie, w oparciu o formułę PPP, z jednoczesnym wykorzystaniem dofinansowania ze środków pochodzących z funduszy unijnych.
W kwestii samego postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego, praktyka, zbieżna z poglądami przedstawicieli doktryny w tym zakresie, pokazuje, że trybem najbardziej
elastycznym jest dialog konkurencyjny przewidziany w ustawie
PZP, pozwalający na wybranie przez partnera publicznego rozwiązania najbardziej dostosowanego do jego potrzeb i możliwości finansowych. Jest to także tryb, który został przygotowany z myślą o zastosowaniu właśnie do procedury wyboru
partnera prywatnego.

Jakie ciekawe projekty z zakresu zamówień publicznych
obsługiwano w ostatnich latach?

Praktyka pokazuje, że im wcześniej podmiot publiczny zaangażuje doświadczonych doradców, tym ma więcej szans na
efektywną realizację inwestycji, m.in. z uwagi na fakt, iż zamawiający będzie mógł skorzystać z wiedzy osób i podmiotów,
które uczestniczyły w realizacji skomplikowanych przedsięwzięć. Raport z kontroli NIK z 2014 roku, dotyczący realizacji
projektów PPP, wskazuje, że najlepiej były przygotowane te
podmioty publiczne, które korzystały z fachowego doradztwa i analizowały przyczyny niepowodzenia nieudanych postępowań. Co ciekawe, jako jedną z głównych przyczyn niepowodzeń inwestycji, NIK wskazał minimalizację kosztów
przygotowania projektów, co prowadziło do unikania lub poważnego ograniczenia zakresu doradztwa. Z naszej praktyki
wynika, że doświadczony i profesjonalny doradca z jednej
strony będzie wspierał podmiot publiczny w realizacji inwestycji, z drugiej natomiast pomoże podmiotowi publicznemu
w wyszkoleniu odpowiednich kadr po to, aby, co do zasady,
w okresie eksploatacji podmiot publiczny był w stanie w miarę samodzielnie zarządzać projektem. Nasze doświadczenie
wskazuje także, iż zaangażowanie doradcy na wczesnym etapie projektu infrastrukturalnego, zwłaszcza jeśli jest realizowany we współpracy pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym, przez związki międzygminne itp., pozwala na
odpowiednie ustrukturyzowanie przedsięwzięcia, czy wdrożenie takich rozwiązań instytucjonalnych, które w znacznym
stopniu ograniczą ryzyko niepowodzenia projektu, powstania sporów na tle rozliczeń, czy będące konsekwencją wadliwego ukształtowania zasad współpracy partnerów danego
przedsięwzięcia.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Bartosz Korbus
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Praktykę prawa zamówień publicznych naszej kancelarii,
kierowaną przez adwokata, starszego partnera Jana Rolińskiego, tworzy jeden z najbardziej doświadczonych zespołów, specjalizujących się w tej dziedzinie prawa w Polsce. Zespół jest od lat rekomendowany w prestiżowych
krajowych, jak i zagranicznych rankingach kancelarii
prawnych – lider w rankingu dziennika Rzeczpospolita
oraz Band 1 w Chambers Europe. W ostatnich latach zespół doradzał przy przygotowaniu i przeprowadzeniu
procedury przetargowej innowacyjnych projektów z zakresu „smart metering”, w tym m.in. w ramach projektu
polegającego na wdrożeniu systemu inteligentnego opomiarowania AMI Smart City Wrocław (SCW), który zakłada
instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI, stanowiącej pierwszy krok dla przeprowadzenia optymalizacji procesu dystrybucji energii elektr ycznej oraz poprawy efektywności procesów
związanych z realizacją zarządzania danymi pomiarowymi
i obsługi klientów. Nasi prawnicy świadczyli także usługi
kompleksowego doradztwa prawnego w przetargach rewolucjonizujących pocztowy system doręczeń, takich jak
„Mobilny Listonosz” (dostawa urządzeń typu tablet z akcesoriami oraz transmisją danych, signature padów i licencji systemu Mobile Device Management), w przetargu
na świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP
czy w przetargu na świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych, wraz z dostawą urządzeń i akcesoriów do ich świadczenia, usługi
komunikacji SMS oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii VoIP.

Jak dobrze przygotować się do inwestycji infrastrukturalnej?

Finanse na co dzień
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Obligacje przychodowe jako alternatywne
źródło finansowania projektów PPP
Kryzys finansowy, ogarniający m.in. Europę, na przestrzeni
ostatniej dekady, którego kulminacyjnej fali, zdaniem ekonomicznych profetów, powinniśmy dopiero oczekiwać,
w znacznym stopniu utrudnił finansowanie inwestycji realizowanych w formule PPP przez komercyjne banki. Stało
się tak chociażby poprzez pogorszenie warunków udzielania kredytów, czy wzrost cen zabezpieczeń. Zmusiło to jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców,
zaangażowanych w projekty, do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania inwestycji.
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Jednym z instrumentów mogących stanowić alternatywę
do tradycyjnego finansowania bankowego, po który coraz
częściej sięga się w Polsce, są obligacje przychodowe, emitowane w celu sfinansowania konkretnego przedsięwzięcia. Ich cechą charakterystyczną jest możliwość ograniczenia odpowiedzialności emitenta za zobowiązania
wynikające z obligacji do konkretnej kwoty. To fakultatywne uprawnienie emitenta stanowi wyłom od ogólnej zasady odpowiedzialności emitenta całym swym majątkiem.
Ograniczenia odpowiedzialności można dokonać do kwoty przychodów uzyskanych z przedsięwzięcia, bądź też do
wysokości powierzonego na jego realizację majątku. Przy
takim rozwiązaniu, w przypadku niepowodzenia inwestycyjnego, sytuacja prawna obligatariuszy jest mocno osłabiona. Ustawa o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r.
wprowadza jednak mechanizm ograniczający ryzyko obligatariusza, pozwalając mu zaspokoić roszczenia wynikające
z obligacji przychodowych z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta.
Dzięki takiej konstrukcji, obligacje przychodowe mogą stanowić bardzo użyteczne narzędzie pozyskiwania wkładu własnego przez publicznego
partnera przedsięwzięcia. Ustawa o obligacjach wymienia zamknięty katalog możliwych emitentów tych obligacji, do których
należą m.in.:
–

jednostki samorządu terytorialnego ( dalej JST) lub ich związki,

–

Bank Gospodarstwa Krajowego,

–

Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.,

–

spółki kapitałowe, w których większościowe zaangażowanie kapitałowe posiada Skarb Państwa, JST lub formy ich współdziałania, o ile głównym przedmiotem ich
działalności jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej,

–

spółki kapitałowe wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umowy zawartej ze
Skarbem Państwa, JST lub związkiem tych jednostek,
przy czym umowa ta musi być zawarta na okres równy
co najmniej okresowi zapadalności obligacji,

–

spółki akcyjne wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczące usługi w zakresie
transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju
infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej, na
podstawie upoważnienia ustawowego lub koncesji
albo zezwolenia, także co najmniej przez okres równy
okresowi zapadalności obligacji.
Dotychczas na polskim rynku obligacje przychodowe były emitowane przez spółki komunalne
świadczące usługi użyteczności publicznej z zakresu transportu publicznego oraz w sektorze
wodno-kanalizacyjnym.
Co ważne, instrument ten nie jest zaliczany do wskaźnika zadłużenia
określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, wobec czego
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nie podlega ograniczeniom w zaciąganiu zobowiązań dłużnych. Należy jednak pamiętać, że podmioty inwestujące
w obligacje preferują aktywa wysokiej jakości. Stąd też powszechna praktyka zatrudniania przez emitentów agencji
ratingowych, mających za zadanie takie ustrukturyzowanie
transakcji, by osiągnąć rating na poziomie przynajmniej A(wg. skali stosowanej przez Standard& Poor’s). Ustandaryzowany projekt PPP, finansowany z obligacji, wiąże
się zazwyczaj z ratingiem niższym, wobec czego konieczne jest zastosowanie instrumentów zwiększających zdolność kredytową, takich jak ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu, czy
też emisja krótkookresowych papierów dłużnych.

Obligacje przychodowe wpisują się w szerszy trend działań Komisji Europejskiej (dalej KE) nakreślonych w strategii „Europa 2020”, w części poświęconej infrastrukturze.
Inicjatywa KE zakłada upowszechnienie mechanizmu
stosowania obligacji projektowych, których emisje pozwolą na sfinansowanie wydatków na rozwój i modernizację infrastruktury. Podmioty publiczne uzyskają mechanizm pozyskiwania środków na realizację celów,
a inwestorzy, tacy jak fundusze emerytalne, potrzebujący
długookresowych aktywów, zapewnią długoterminowe
pokrycie swoich zobowiązań. Istotą obligacji projektowych jest oparcie spłaty na przepływach finansowych
konkretnego projektu, wyodrębnionego z całego bilansu
instytucji. Obligacje projektowe mogą być emitowane
również przez spółki całkowicie prywatne. Za wsparcie
gwarancyjne odpowiadać ma Europejski Bank Inwestycyjny. Finansowanie inwestycji w ramach PPP, przy użyciu obligacji projektowych, jest bardzo popularne np.

w Kanadzie. W Europie projekt znajduje się ciągle na etapie rozwiązań pilotażowych, jednak szacowane w strategii Europa 2020 wydatki na infrastrukturę, wynoszące nawet 2 bln euro, wymuszą z całą pewnością intensyfikację
działań w tym obszarze. Doświadczenia w projektach pilotażowych wskazują jednak, że ta forma wsparcia adresowana jest do dużych projektów z dziedzin uznanych za
kluczowe w nowej perspektywie UE na lata 2014–2020,
tj. transportu, energetyki i komunikacji. Stąd też nie
wszystkie projekty oparte na formule PPP będą mogły
skorzystać z finansowania uzyskanego w drodze emisji
obligacji projektowych.

Zarządzające praktyką projektów infrastrukturalnych w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr:
Anna Flaga-Martynek – radca prawny, counsel
Marta Midloch – radca prawny, senior associate
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Właśnie z uzyskiwaniem ratingu kredytowego wiąże się
znaczna część kosztów wstępnych, koniecznych do poniesienia przez emitenta. Inne wydatki, na które musi być
przygotowany podmiot planujący emisję obligacji przychodowych, to koszty przygotowania dokumentacji związanej z planowaniem obligacji oraz ich wprowadzenia do
obrotu.
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Ponad 260 mln zł
na projekty miejskie
w województwie śląskim
Kiedy prawie sześć lat temu podjęto decyzję o zaangażowaniu pieniędzy z Programu Regionalnego w realizację instrumentu finansowego JESSICA, było wiele wątpliwości czy
wsparcie w postaci pożyczek zyska zainteresowanie w regionie.
Założeniem całego przedsięwzięcia było nadanie nowych
funkcji terenom i obiektom zdegradowanym i nieużytkowanym. Przestrzenie użyteczności publicznej powinny łączyć
swe funkcje z typowo komercyjnymi. Galerie, biblioteki, sale
koncertowe czy konferencyjne miały tworzyć harmonijną całość z przestrzenią biurową, handlową i usługową, podnoszącą ich rentowność. Był to również sposób, by połączyć myślenie inwestorów publicznych i prywatnych o rewitalizacji
wspólnej przestrzeni miejskiej.
Dzisiaj z dużą satysfakcją możemy powiedzieć, że to się udało.
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Stworzony został trwały mechanizm finansowania projektów
rewitalizacyjnych z udziałem inwestorów prywatnych. Przełamany został brak zainteresowania ze strony inwestorów prywatnych, którzy dotychczas obawiali się wysokiego ryzyka
działań inwestycyjnych. Od kwietnia 2012 roku podpisanych
zostało 27 umów o uruchomienie środków w ramach instrumentu JESSICA, z czego ponad połowa to podmioty działające
w warunkach rynkowych.
Z dumą przyglądamy się każdej inwestycji, dzięki której nasze
miasta pięknieją, a do rewitalizowanych obszarów „wraca życie”.
To ważne, by podejmowane przez nas przedsięwzięcia odpowiadały realnym potrzebom mieszkańców.
Warto zaznaczyć, że środki unijne są bardzo pomocne w realizacji tego wyzwania. W minionej perspektywie (2007–2013) na
działania związane z rewitalizacją przeznaczyliśmy ok. 1,5 mld
zł w obszarze infrastruktury i 0,6 mld zł na działania społeczne.
W obecnym Programie Regionalnym 2014–2020 na tego typu
przedsięwzięcia zabezpieczonych jest co najmniej 265,5 mln
euro. W ramach tych pieniędzy 48 mln euro zostanie przeznaczonych jako wkład w instrument finansowy, wspierający rozwój obszarów miejskich, co oznacza wolę kontynuacji instrumentu JESSICA.

Obecnie pracujemy nad strategią, która pozwoli wykorzystać
środki zwrócone przez pożyczkobiorców w ramach inicjatywy JESSICA. Chcemy je ponownie wykorzystać na inicjatywy
związane z infrastrukturą techniczną, turystyczną, kulturalną, społeczną oraz służącą rozwojowi przedsiębiorczości. Ponieważ nie są to już środki europejskie, stworzymy bardziej
elastyczne kryteria wyboru inwestycji, mam nadzieję, że jeszcze lepiej skrojonych na potrzeby regionu.
Wojciech Saługa
Marszałek Województwa Śląskiego
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Od momentu podpisania pierwszej umowy pożyczki
w ramach Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim w kwietniu 2012 roku, do końca ubiegłego roku
zawarto 27 takich umów o łącznej wartości ponad
260 mln zł.
W opinii beneficjentów niskie koszty pożyczki,
atrakcyjne oprocentowanie oraz brak prowizji to
główne korzyści zwrotnego instrumentu. Pożyczka
JESSICA była atrakcyjniejsza od standardowej pożyczki komercyjnej, w przypadku której czas realizacji inwestycji byłby zdecydowanie dłuższy, ze względu na konieczność pozyskania kapitału, natomiast
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wyższe oprocentowanie wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla inwestora.
Kolejnym atutem pożyczki w ramach instrumentu JESSICA
była możliwość rozłożenia kredytowania na dłuższy okres
(do 15 lat), w porównaniu do podobnych pożyczek oferowanych na rynku. W rezultacie wiele zrealizowanych dzięki
JESSICA projektów nie miałoby miejsca w przypadku konieczności finansowania ich ze środków komercyjnych.
Poniżej prezentujemy kilka wybranych inwestycji, które
powstały w regionie. O zaprezentowanie tych obiektów
poprosiliśmy samych inwestorów.

Budowa hotelu Expo Silesia w Dąbrowie Górniczej
ponad 33 mln zł pożyczki JESSICA
Inwestor: Hotel Commercial Investment Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Maciej Kaczmarczyk – Dyrektor Hotelu

towych. Korzyścią jaka wynika z realizacji tej inwestycji jest
również fakt utworzenia ponad 60 nowych miejsc pracy.
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W centrum miasta, na zdecydowanie trudnym terenie nasypowym z dużą różnicą wysokości, powstał kilkunastokondygnacyjny obiekt hotelowo-konferencyjny. Jest on integralnym elementem zespołu „Aquapark NEMO – Wodny Świat” oraz bazą
noclegową o wysokim standardzie dla uczestników wydarzeń
targowo-konferencyjnych w Centrum EXPO Silesia. Dzięki takiej lokalizacji spodziewany jest efekt synergii w postaci stałej
liczby osób korzystających z kompleksu wodnego, a z drugiej
strony zapewnienie rozrywki gościom przebywającym w hotelu. Ponadto, w pobliżu hotelu znajduje się również hala widowiskowo-sportowa CENTRUM, dla której baza noclegowa jest
również dużą korzyścią przy okazji organizacji wydarzeń spor-
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Przebudowa z częścią nadbudowaną i zmianą sposobu
użytkowania oraz rozbudową budynku Centrum Medycznego
„BETAMED” w Chorzowie
prawie 30 mln zł pożyczki JESSICA
Inwestor: BetaMed S.A.
Beata Drzazga – Prezes Zarządu
Inwestycja dotyczyła przebudowy obiektu w obrębie zwartej
zabudowy o charakterze handlowo-usługowym, leżącego w centrum miasta. Jej realizacja posłużyła zmianie sposobu jego
użytkowania poprzez nadanie funkcji centrum medycznego.
Dokonano rozbudowy o nowe segmenty wraz z instalacjami
wewnętrznymi. Inwestycja objęła również infrastrukturę towarzyszącą w postaci budowy zbiornika na ciekły azot, dróg wewnętrznych oraz parkingów, placów i chodników.
Głównym celem Centrum Medycznego BetaMed S.A. było
stworzenie placówki charakteryzującej się:
• jakością,
• kompleksowością,
• holistycznym podejściem do pacjenta,
• wieloprofilowością usług medycznych,
• integracją wielopokoleniową.
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Zapewnienie wszystkich tych cech w jednym miejscu ma uczynić ten ośrodek medyczny unikatowym w skali Polski. Oferta
Centrum przeznaczona jest dla osób w różnym wieku, z różnych części aglomeracji Śląska, co umożliwia wielopokoleniową integrację osób z różnymi potrzebami i problemami, dając
każdemu uczestnikowi maksymalną i skoncentrowaną w jednym miejscu ilość korzyści.

Umożliwienie diagnozowania i leczenia osób w każdym
wieku w obrębie jednego budynku oraz wkomponowanie
w infrastrukturę medyczną części konferencyjno-szkoleniowej i usługowo-handlowej jest alternatywną propozycją dla dotychczasowej definicji placówki medycznej.
Ośrodek, dzięki takiemu nowatorskiemu, całościowemu
i przyjaznemu podejściu do pacjenta oraz wspieraniu poprzez leczenie, edukację i poradnictwo psychologiczne
jego rodziny, ma szansę na przełamanie stereotypów
i stanie się wzorcowym miejscem w zakresie medycyny
zachowawczej, estetycznej i profilaktyki zdrowia. Nasi
podopieczni i odwiedzający ośrodek mogą korzystać
z szerokiej gamy imprez i wydarzeń, takich jak np. dni otwarte, bezpłatne badania profilaktyczne, wydarzenia integracyjne dla społeczności lokalnej itp.
Część opieki medycznej w ośrodku stanowią oddziały stacjonarne całodobowe dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych. W ramach tych oddziałów stworzony jest zakład
opiekuńczo – leczniczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie z niewydolnością oddechową, którzy funkcjonują dzięki podłączeniu do respiratorów, w tym jeden z nielicznych w kraju zakład opiekuńczo-leczniczy dla dzieci
i młodzieży.
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Przebudowa, termomodernizacja oraz zmiana sposobu
użytkowania budynku Domu Zakonnego Tow. Boskiego
Zbawiciela w Mikołowie Plac Salwatorianów 1 na „Słoneczny Park”
6 mln zł pożyczki JESSICA
Inwestor: LITEN Sp. z o.o.
Ks. Sławomir Noga SDS

Własne zaplecze gastronomiczne oferuje świeże i smaczne posiłki, przygotowane według spersonalizowanej diety, a pomieszczenie restauracyjne umożliwia świętowanie urodzin i jubileuszy w gronie rodziny.
Ośrodek kieruje również swoją ofertę do osób niebędących
mieszkańcami centrum opiekuńczo-rehabilitacyjnego. Specjalnością jest rehabilitacja spowodowana dolegliwościami
związanymi z wiekiem – zabiegi w zakresie: kinezyterapii, hydroterapii, elektroterapii, światłolecznictwa, laseroterapii, magnetoterapii, krioterapii oraz masaży.
Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne Salwator Park współpracuje również z Zespołem Szkół Prywatnych Dual, który ma

siedzibę w tym samym obiekcie. Od września 2015 roku funkcjonuje tutaj szkoła podstawowa i gimnazjum. Bliskie sąsiedztwo podmiotów zlokalizowanych w jednej placówce przynosi
obopólne korzyści – wpływa na budowanie w młodym pokoleniu poczucia wrażliwości na potrzeby osób starszych czy niepełnosprawnych, a seniorom daje możliwość codziennego
kontaktu z dziećmi i młodzieżą.
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Z uwagi na specyfikę podmiotu, jakim jest zakon salwatorianów, często podejmując starania o uzyskanie kredytów typowo komercyjnych spotykaliśmy się z trudnościami w dokonaniu przez banki oceny zdolności kredytowej. W tym przypadku
takiej trudności nie było: 6 mln zł kredytu, które pozyskaliśmy
ze środków JESSICA, pomogło sprawnie wybudować Centrum
Opiekuńczo-Rehabilitacyjne Salwator Park, w którym zaplanowano Dom Seniora Salwator Park, czyli placówkę zapewniającą całodobową, profesjonalną opiekę osobom w podeszłym
wieku, gdzie podopieczni mogą liczyć na profesjonalizm wykwalifikowanej kadry pielęgniarek, opiekunek, rehabilitantów,
terapeutów i lekarzy. W obiekcie położonym w pięknym parku
utworzyliśmy przestrzeń dla osób starszych, ceniących sobie
samodzielność, komfort i możliwość korzystania z bogatej
oferty usług, a jednocześnie pragnących poczucia bezpieczeństwa i wspólnoty. Obiekt dysponuje czternastoma apartamentami 1-2 pokojowymi z aneksem kuchennym oraz łazienką. Biblioteka z czytelnią, specjalnie zaaranżowane miejsca spotkań,
restauracja stanowiąca niemal jedność z przyległym parkiem
oraz rozległy zaciszny teren tworzą niepowtarzalny klimat
i umożliwiają nawiązywanie nowych relacji. Przyjazna przestrzeń, wyposażona w nowoczesny sprzęt i pozbawiona barier
architektonicznych, daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
Apartamenty wyposażone są w system przywoławczy, który
umożliwia wezwanie pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Bezpieczeństwo zapewniają: kontrola dostępu, alarm,
monitoring i obecność służb ochroniarskich.
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Nadanie nowych funkcji powierzchni szpitala i terenom zielonym
poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz
przebudowę części niewykorzystanej powierzchni szpitala
na Stację Dializ w Jastrzębiu-Zdroju
prawie 2,4 mln zł pożyczki JESSICA
Inwestor: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
Eugeniusz Klapuch – Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych, WSS nr 2

Jastrzębie-Zdrój to miasto na prawach powiatu, liczące niespełna 100 tys. mieszkańców. Na jego terenie znajduje się kilka
kopalń węgla kamiennego, które zatrudniają większość mieszkańców w wieku produkcyjnym. Miasto charakteryzuje się gęstą zabudową osiedlową, którą stanowią typowe bloki mieszkalne budowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
ubiegłego wieku. Zidentyfikowane problemy, które występują
w mieście to m.in.:
• niedostateczna ilość miejsc rekreacji dla mieszkańców,
• niska atrakcyjność przestrzeni publicznej,
• niedoinwestowana, wymagająca szeroko zakrojonych
prac remontowo-modernizacyjnych infrastruktura ochrony zdrowia,
• niewystarczająca aktywność fizyczna mieszkańców,
• niedostateczna promocja zdrowego stylu życia.
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Punktem wyjścia dla przedsięwzięcia z wykorzystaniem pożyczki
JESSICA był pomysł na wykorzystanie obszaru obejmującego
część powierzchni szpitala oraz terenów zielonych tuż przy szpitalu. Na ok. 0,5 ha powierzchni wykonano ogólnodostępne miejsce
rekreacji, na które składa się:
• ścieżka zdrowia,
• plac zabaw dla dzieci,
• siłownia,
• skwery zielone, chodniki, ławki.
W bliskim sąsiedztwie miejsca rekreacji znajdują się osiedla
mieszkaniowe, więc zaaranżowana przestrzeń służy zarówno
mieszkańcom, jak i pacjentom szpitala, którzy spotykają się
tam z rodzinami.
Ważnym elementem całej inwestycji jest również zaadaptowany parter i piwnica szpitala, gdzie na obszarze prawie 500 m2
wykonano stację dializ oraz towarzyszące pomieszczenia edukacyjne, węzły sanitarne, szatnie, magazyny i pomieszczenia
gospodarcze. Dzięki tej inwestycji wykonano 12 stanowisk do
dializ, w tym również jedno do dializ ostrych. Dzięki pomieszczeniu edukacyjnemu możliwe jest także prowadzenie działań
na rzecz promocji zdrowia, szczególnie propagowanie zdrowego stylu życia, jak również edukacja dla korzystających ze Stacji Dializ i ich rodzin.
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Rewitalizacja ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Rudzie
Śląskiej w dzielnicy Orzegów
prawie 4 mln zł pożyczki JESSICA
Inwestor: Miasto Ruda Śląska
Michał Pierończyk – Zastępca Prezydenta Miasta

W ramach kolejnego etapu wybudowane zostało zaplecze
szatniowe, wykonano trzy trybuny, przebudowano agregat
chłodzący istniejącego lodowiska, wybudowano ciąg pieszo-jezdny, wyremontowano schody terenowe, rozbudowano oświetlenie i monitoring obiektu oraz rozbudowano sieć
kanalizacyjną, wodną i elektryczną. W dalszej kolejności
powstało zadaszenie dla istniejącego lodowiska oraz
oświetlenie lodowiska w postaci lamp LED. Obiekt jest przystosowany do uprawiania wielu dyscyplin sportowych, począwszy od biegów, piłki nożnej, rugby, jazdy na rolkach,
tenisa ziemnego, a zimą do łyżwiarstwa i hokeja. Oferta
ośrodka zawiera m.in.: naukę jazdy na łyżwach, otwarte lodowisko rekreacyjne, miejsce do rozgrywania współzawodnictwa szkolnego (łyżwiarstwo szybkie), zaplecze sportowe

dla klubu hokejowego RTH Zryw (treningi, mecze, turnieje),
imprezy rekreacyjne np. „Mikołajki na lodzie”, wypożyczalnię
sprzętu – wypożyczalnię łyżew oraz chodzików do nauki
jazdy na łyżwach, zaplecze sportowe dla rudzkiego klubu
rugby RUGBY Ruda Śląska (treningi, mecze, turnieje), organizację zawodów rolkarskich. Ponadto, w ramach całej infrastruktury prowadzone są spotkania lekkoatletyczne, joga,
nordic walking, a także wykorzystywane jest boisko do piłki
nożnej.
Cała inwestycja posłużyła stworzeniu nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, dzięki czemu obserwujemy
zwiększenie zainteresowania aktywnością fizyczną oraz rekreacją wśród mieszkańców miasta. Nie sposób nie wspomnieć o tym, że wzrosła atrakcyjność miasta, które zyskało
potencjał do organizacji imprez i turniejów sportowych na
terenie ośrodka, a tym samym przyczynia się do propagowania zdrowego stylu życia. Obiekt cieszy się również dużą popularnością wśród mieszkańców miast sąsiadujących, co
sprawia, że ośrodek ma zasięg ponadlokalny – liczba wejść
na samo lodowisko od momentu otwarcia (listopad 2015 r.)
wynosi prawie 20 tys. osób.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013
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Miasto zrealizowało dwa etapy rewitalizacji ośrodka
sportowo-rekreacyjnego w dzielnicy Orzegów. Ośrodek ten,
odkąd w 2014 roku zostało wykonane na nim profesjonalne
boisko do rugby o nawierzchni z wysokiej jakości sztucznej trawy oraz nowoczesny tor do jazdy szybkiej na rolkach, stało się
najatrakcyjniejszym miejscem w mieście o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
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Rozmawiamy
z Leszkiem Wojtasiakiem,
Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego
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Jakie były cele i zasady uzyskania wsparcia w ramach
Inicjatywy JESSICA w minionej perspektywie finansowej?
W minionej perspektywie finansowej, w ramach środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007–2013, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o uruchomieniu pionierskiej formy wsparcia projektów w postaci instrumentów finansowych, które w przeciwieństwie do dotacji bazują na zwrocie
otrzymanych na realizację danego przedsięwzięcia środków. Jednym z takich instrumentów jest właśnie Inicjatywa JESSICA, stworzona w celu wspierania trwałych i zrówno ważonych inwestycji, dotyczących roz woju
i zatrudnienia w miastach. W Wielkopolsce JESSICA jest
ukierunkowana na projekty rewitalizacyjne zlokalizowane
na obszarach zdegradowanych, objętych programami rewitalizacji przygotowywanymi przez miasta. Warto wspomnieć, że, w przypadku naszego regionu, takie projekty
mogą obejmować również przedsięwzięcia na rzecz instytucji otoczenia biznesu. Jeśli chodzi natomiast o zasady finansowania, to, w ramach Inicjatywy, dla inwestorów
projektów miejskich oferowane wsparcie przyjęło postać
preferencyjnej pożyczki o obniżonym oprocentowaniu,
wydłużonej karencji i okresie spłaty nawet do 20 lat. Wyjątkową cechą JESSICA jest jej wpływ na społeczny wymiar rewitalizacji. W zależności bowiem od zakresu korzystnych efektów projektu, osiąganych na rzecz
społeczności lokalnej, środowiska, gospodarki czy przestrzeni miejskiej, inwestorzy mogli uzyskać niższe oprocentowanie pożyczki. Wszystkie te czynniki sprawiły, że
Inicjatywa zdobyła duże zainteresowanie zarówno wśród
inwestorów publicznych, jak i prywatnych, a także pozwala na osiągnięcie wyjątkowej synergii pomiędzy infrastrukturalnym i społecznym wpływem procesu rewitalizacji na obszary miejskie.
Jakie były najciekawsze przedsięwzięcia wsparte przez
JESSICA w Wielkopolsce?
Poza korzyściami wymienionymi przeze mnie już wcześniej, niewątpliwie pozytywnym aspektem wpływu Inicjatywy JESSICA na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich re-

Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego

gionu jest duża różnorodność inwestorów, jak i typów
realizowanych przez nich projektów. Z pewnością przyczyniły się do tego warunki oferowane w ramach Inicjatywy. Trzeba mieć na uwadze, że rewitalizacja jest czasochłonnym i złożonym procesem, a dzięki oparciu
projektów finansowanych z JESSICA na miejskich programach rewitalizacji udało się osiągnąć odpowiednią kompleksowość i komplementarność działań podejmowa-
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Czy w nadchodzącej perspektywie finansowej beneficjenci w województwie wielkopolskim będą mieli do
dyspozycji instrumenty podobne do inicjatywy JESSICA? W jakich obszarach będzie możliwe uzyskanie
wsparcia?
Odpowiadając na to pytanie, na wstępie muszę podkreślić, że pozytywne rezultaty wdrażania Inicjatywy JESSICA, jak i realizowanej w obszarze wsparcia rozwoju
przedsiębiorczości Inicjatywy JEREMIE oraz dotychczasowe doświadczenia z partnerami obu Inicjatyw zachęciły
władze województwa do podjęcia decyzji o uruchomieniu zwrotnych form wsparcia również w ramach środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014–2020 (WRPO 2014+). Największa w Polsce
alokacja na Inicjatywę JESSICA przełożyła się bowiem na
zawarcie także największej liczby umów z inwestorami –
jest ich 39. Przy udziale ok. 330 mln zł ze środków JESSICA, możliwe było sfinansowanie projektów miejskich o łącznej wartości ponad 600 mln zł. Wykorzystanie
instrumentów finansowych pozwala więc nie tylko na
powrót wykorzystanych środków do systemu, ale także
na uzyskanie dźwigni finansowej dzięki udziałowi środków własnych inwestorów. Dlatego nadal chcemy czer-

pać z szans, jakie dają zwrotne formy wsparcia. W obecnej perspektywie planujemy skupienie instrumentów
finansowych w postaci pożyczek i poręczeń na dotychczas wspieranych obszarach – rozwoju przedsiębiorczości w regionie i rewitalizacji miast, włączając również
nowy obszar, obejmujący zwiększanie efektywności
energetycznej w budynkach publicznych i mieszkalnictwie. Aktualnie Instytucja Zarządzająca prowadzi prace
przygotowujące system wdrażania instrumentów finansowych w ramach WRPO 2014+, ale zakładamy, że przedmiotowe prace zostaną już wkrótce zakończone. Środki
przeznaczone na realizację zwrotnych form wsparcia
będą porównywalne do zaangażowanych w minionej
perspektywie finansowej.
W jakim zakresie w zapisach WRPO 2014–2020, zapisano możliwość realizacji tzw. projektów hybrydowych?
W jaki sposób samorządy zainteresowane realizacją
projektów PPP mogą prowadzić rozmowę z Instytucją
Zarządzającą w celu przygotowania i sprawnego
wdrożenia projektów hybrydowych?
W WRPO 2014+ przewidziano możliwość realizacji projektów hybrydowych, czyli polegających na wspólnej realizacji projektu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, utworzonego w celu przeprowadzenia inwestycji
infrastrukturalnej przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej. Jest to interesująca, ale nadal nowatorska dla wielu
wnioskodawców forma realizacji koncepcji projektowych.
Mam nadzieję, że projekty hybrydowe i udział środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+ przyczynią się do rozwoju tej formy
realizacji inwestycji, co pozwoli również na budowanie
doświadczeń i dobrych praktyk na lata następujące po
zakończeniu WRPO 2014+. W województwie wielkopolskim jesteśmy otwarci na partnerstwo publiczno-prywatne, które jest nie tylko sprawnym narzędziem realizacji
inwestycji, ale także w wielu przypadkach umożliwia inwestorom podjęcie się określonych przedsięwzięć. Należy podkreślić, że interesujące projekty zawsze zasługują
na dyskusję i analizę możliwych sposobów ich wsparcia.
Dziękuję za rozmowę.
Z Leszkiem Wojtasiakiem, Członkiem Zarządu Województwa
Wielkopolskiego rozmawiał Bartosz Korbus.
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nych w ramach Inicjatywy. Realizowane projekty miejskie,
zarówno te stosunkowo niewielkie, zlokalizowane
w mniejszych miastach, jak i te relatywnie duże, oddziałują na swoje otoczenie, często pozwalając na nadanie
zniszczonym i bezużytecznym obiektom i terenom nowych funkcji, pożądanych z punktu widzenia mieszkańców miast oraz – poprzez aktywizację miejscowej ludności – na lepszą integrację społeczną. Dlatego w zasadzie
każde z takich przedsięwzięć jest wyjątkowe. Wymieniłbym tutaj chociażby pierwszy w Unii Europejskiej zakończony projekt miejski, który uzyskał finansowanie z JESSIC A , c z y l i p r ze k s z t a ł c e n i e n i e u ż y t k o w a n e g o
i zdegradowanego budynku poprzemysłowego starej gazowni w Koźminie Wielkopolskim na centrum kultury,
oferujące mieszkańcom wszechstronne formy uczestnictwa w życiu kulturalnym dzięki organizacji zajęć muzycznych, plastycznych, teatralnych czy tanecznych. Z kolei w Jarocinie, dzięki pożyczce JESSICA, zaadaptowano
pustostan na potrzeby multimedialnego centrum komunikacji, które równocześnie pełni funkcje siedziby redakcji
„Gazety Jarocińskiej” i ośrodka szkolenia wolontariatu,
udostępniając również pomieszczenia na rzecz działalności miejskiej fundacji. W Poznaniu natomiast dużym projektem był drugi etap realizacji Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego, świadczącego usługi na
rzecz przedsiębiorców jako instytucja otoczenia biznesu.
Można też mówić o projektach wspieranych przez Inicjatywę JESSICA w wielu innych dziedzinach, np. edukacji,
ochrony zdrowia czy modernizacji centrów miast.
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Sukces Inicjatywy
JESSICA
w Wielkopolsce

Rozbudowa obiektów dawnego folwarku na
zespół oddziałów rehabilitacyjno-opiekuńczopielęgnac yjnych, z zapleczem hotelowo gastronomicznym i kulturalnym oraz budowa
infrastruktury towarzyszącej i pensjonatu dla osób
starszych przy ulicy Ostroroga w Lesznie
Inwestor: Kombinat 2000 Sp. z o.o.
Umowa podpisana 26 czerwca 2013 roku na kwotę ponad
21,4 mln zł.

Inicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie
na rzecz Trwałych Inwestycji w Obszarach Miejskich) to inicjatywa stworzona przez Komisję Europejską we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Bankiem
Rozwoju Rady Europy, funkcjonująca w ramach środków
funduszy strukturalnych UE na lata 2007-2013 jako jeden ze
zwrotnych instrumentów finansowych.
Została utworzona w celu wspierania trwałych i zrównoważonych inwestycji, rozwoju i zatrudnienia na obszarach
miejskich. W województwie wielkopolskim skupia się na
wsparciu projektów rewitalizacyjnych na terenach miejskich oraz wspieraniu instytucji otoczenia biznesu.
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O powodzeniu zwrotnych form finansowania w regionie
świadczy fakt, że zarówno w kwestii wielkości środków
przeznaczonych na realizację Inicjatywy JESSICA, jak
i w liczbie zawartych w jej ramach umów z ostatecznymi
odbiorcami wsparcia, Wielkopolska jest liderem w kraju.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako pierwszy z pięciu województw wdrożył Inicjatywę JESSICA i w kwietniu
2009 roku podpisał Umowę o finansowanie, a na realizację
Inicjatywy ze środków WRPO 2007–2013 przeznaczył ponad 66 mln euro. Europejski Bank Inwestycyjny został Menadżerem Funduszu Powierniczego, natomiast BGK
pełni rolę Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, czyli
podmiotu udzielającego preferencyjnych pożyczek ostatecznym odbiorcom.
Dzięki Inicjatywie JESSICA, w województwie wielkopolskim
finansowanie uzyskało aż 39 projektów, o łącznej wartości
ponad 675,4 mln zł, z czego 32 projekty są już zakończone.
Wartość umów pożyczek to ponad 330,8 mln zł, co stanowi
ponad 105% alokacji przeznaczonej na Inicjatywę.
Wielkopolskie inwestycje z JESSICA charakteryzują się dużym zróżnicowaniem – od budowy parku technologiczno-przemysłowego w Poznaniu, poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala w Międzychodzie, po rewitalizację
targowiska miejskiego w Gnieźnie. W dalszej części artykułu przedstawiamy kilka najciekawszych inwestycji.

Inwestycja zakończona 6 czerwca 2015 roku.
Przedsięwzięcie inwestycyjne polegało na rozbudowie
obiektów dawnego
folwarku na zespół
oddziałów rehabilitacyjno-opiekuńczo-pielęgnacyjnych, z zapleczem
hotelowo-gastronomicznym i kulturalnym oraz na budowie infrastruktury
towarzyszącej i pensjonatu dla osób starszych.
Zadaniem zakładu jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacja leczenia świadczeniobiorców
przewlekle chorych, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają
ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego
lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagają już dalszej hospitalizacji na oddziale szpitalnym. Jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną,
brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej oraz potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, powinny przebywać w zakładzie opiekuńczym.
Realizacja tej inwestycji przede wszystkim zwiększyła poziom bezpieczeństwa obszaru – przyłączenie monitoringu
posesji i okolicy do systemu miejskiego obsługiwanego
przez Policję lub Straż Miejską oraz dostęp do instytucji kultury i sztuki, poprzez zbudowanie w jednym z obiektów
małej sceny oraz sali wystawienniczej i konferencyjnej. Nastąpiła poprawa wizerunku obiektów i otoczenia, a także
stworzono miejsca pracy.
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Rewitalizacja obszaru miasta Piły w obrębie posesji
Ars Medical Sp. z o.o. oraz dróg dojazdowych od
ul. Matwiejewa i ul. Kraszewskiego
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Odnowa i nadanie nowych funkcji zdekapitalizowanym budynkom poszpitalnym poprzez stworzenie
Przedszkola Samorządowego w Poniecu - nowoczesne
przedszkole dla 200 dzieci.
Inwestor: Gmina Poniec.
Umowa inwestycyjna podpisana 19 kwietnia 2013 roku na
kwotę ponad 6,7 mln zł.
Inwestycja zakończona 14 sierpnia 2014 roku.

Inwestor: Ars Medical Sp. z o.o.
Umowa podpisana 17 maja 2013 roku na kwotę ponad 29,8
mln zł.

Projekt zrealizowany został w ramach Priorytetu IV – Rewitalizacja obszarów problemowych, działanie 4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich. Polegał on na rewitalizacji zdegradowanego obszaru budynków poszpitalnych i nadaniu im
nowych funkcji oświatowych. Zespół szpitalny wpisany jest
do rejestru zabytków. Projekt swym zakresem objął zakup
nieruchomości, roboty budowlano-adaptacyjne w budynkach, uprządkowanie terenu, zakup i instalację sprzętu audiowizualnego i monitoringu, zakup wyposażenia sal
przedszkolnych, wyposażenia kuchni, zabawek i pomocy
dydaktycznych.

Najważniejsze elementy społeczne to podniesienie bezpieczeństwa i jakości życia dzięki umożliwieniu kompleksowej obsługi pacjenta od porady lekarskiej, przez diagnostykę aż po leczenie operacyjne, zwłaszcza w zakresie
chorób nowotworowych. Nastąpi zwiększenie szans przeżycia pacjentów tzw. wysokiego ryzyka kardiologicznego
dzięki możliwości przeprowadzania małoinwazyjnych zabiegów w obrębie krwionośnych naczyń obwodowych,
wieńcowych oraz serca. Dodatkowo nastąpi wzrost zatrudnienia.

Do nowo powstałej placówki przeniesiono obecne
przedszkole w Poniecu oraz scalono wszystkie jego oddziały w jedną całość. Rozwiązanie to pozwoliło na
przeniesienie działalności przedszkola do jednej siedziby oraz umożliwiło zwiększenie liczby przyjmowanych
dzieci.
Głównym celem niniejszego projektu była rewitalizacja
zdegradowanego obszaru budynków poszpitalnych i nadanie im nowych funkcji oświatowych. Tworząc Przedszkole
Samorządowe Gmina realizuje głównie cele społeczne. Niniejszy projekt pozwolił rozwiązać istniejący problem związany z niewystarczającą liczbą miejsc w placówkach zajmujących się edukacją przedszkolną na terenie gminy Poniec.
Natomiast przywrócenie stanu dawnej świetności zabytkowym zabudowaniom wpłynęło na odnowę miasta, poprawę stanu przestrzeni publicznej, wzrost jego funkcjonalności i atrakcyjności oraz na poprawę jakości życia
mieszkańców.
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Poprawa jakości świadczonych usług medycznych, poprzez rozwój nowoczesnej, ogólnodostępnej placówki
leczniczej Ars Medical Sp. z o.o., to główny cel projektu.
Realizacja jego wpłynie również na poprawę wizerunku
częściowo zdegradowanego miasta powiatowego, jakim
jest obecnie Piła.
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Budowa Minicentrum Przedsiębiorczości w Lesznie

Budowa parkingu i budynku usługowo-biurowego
w lokalizacji przy ul. Za Bramką w Poznaniu – etap I

Inwestor: ICC Real Estates Sp. z o.o.
Umowa inwestycyjna podpisana 6 września 2013 roku na
kwotę 2,6 mln zł.
Inwestycja zakończona 3 marca 2015 roku.
Projekt stworzenia „Minicentrum przedsiębiorczości” w Lesznie przy ul. Niepodległości 49 zakładał zakup, modernizację
i znaczącą rozbudowę istniejącej nieruchomości handlowo‐magazynowej na nowoczesny obiekt wspierania biznesu. W wyniku realizacji projektu Spółka zaoferowała ok.
874 m2 powierzchni do wynajęcia, w tym: 439 m2 powierzchni handlowej, 435 m2 powierzchni biurowej w inkubatorze przedsiębiorczości z salą konferencyjną (25 m2) i zapleczem socjalnym.
Minicentrum oferuje umeblowane powierzchnie biurowe z liniami telefonicznymi, dostępem do szybkiego internetu oraz z możliwością korzystania z salki konferencyjnej.
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Celem przedsięwzięcia było stworzenie w centrum miasta
przestrzeni biurowej dla biznesu, głównie dla nowopowstałych i młodych mikroprzedsiębiorstw. Minicentrum
umożliwia wynajęcie nowego niewielkiego biura w centrum miasta oraz korzystanie z licznych usług dodatkowych, takich jak: wspólny sekretariat, salka konferencyjna,
szybki internet, korzystanie z profesjonalnej drukarki i ksero, kantyny z miejscem odpoczynku oraz wygodnego parkingu. Obiekt umożliwia szybkie i bezinwestycyjne wynajęcie gotowego „pod klucz” biura dla firmy lub
przeniesienie działalności gospodarczej z domu/mieszkania do centrum miasta.
Projekt zawiera wiele elementów społecznych, począwszy
od rewitalizacji, poprzez wsparcie przedsiębiorczości, stworzenie nowych miejsc pracy, ułatwienie startu nowopowstałym firmom, skończywszy na wsparciu gospodarczym
już istniejących na tym obszarze firm.

Inwestor: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
Umowa podpisana 29 sierpnia 2013 roku na kwotę ponad
37,5 mln zł.
Inwestycja zostanie zlokalizowana na powierzchni terenu
ok. 3 360 m2. W ramach projektu zostanie wybudowany budynek usługowo-biurowy oraz parking wielopoziomowy.
Budynek usługowy będzie posiadał cztery kondygnacje naziemne i dwie kondygnacje piwnic. W piwnicy oraz na pozostałej części powierzchni terenu został zaprojektowany
parking dla samochodów osobowych. Będzie to obiekt posiadający pięć kondygnacji naziemnych i dwie podziemne.
Oba budynki w poziomie stropu nad parterem oddzielać
będzie dziedziniec wewnętrzny o powierzchni ok. 500 m2,
będący tarasem wypoczynkowym dla budynku usługowo-biurowego. Pod dziedzińcem również zostaną zlokalizowane miejsca parkingowe.
Głównym celem Projektu Miejskiego jest rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni w obszarze ulic Za Bramką
i Wszystkich Świętych poprzez budowę parkingu wielopoziomowego i budynku usługowo-biurowego. W wyniku realizacji projektu z jednej strony powstanie nowoczesna przestrzeń do prowadzenia działalności usługowej z ewentualną
możliwością prowadzenia działalności handlowej, a z drugiej strony nastąpi uporządkowanie systemu parkowania
w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Rynku w Poznaniu.
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Rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu
i jego otoczenia oraz budowa parkingów

Adaptacja dawnego hotelu Polonez pod nowe funkcje
społeczno-gospodarcze

Inwestor: Gmina Miasto Wągrowiec.

Inwestor: ZERTA Sp. z o.o.

Umowa inwestycyjna podpisana 11 grudnia 2013 roku na
kwotę ponad 6,4 mln zł.

Umowa podpisana 11 grudnia 2013 roku na kwotę ponad
24,3 mln zł.

Inwestycja zakończona 20 stycznia 2016 roku.

Inwestycja zakładała modernizację budynku dawnego hotelu
Polonez tak, aby mógł on świadczyć usługi zbiorowego zakwaterowania dla studentów poznańskich uczelni. W ramach inwestycji zmodernizowano istniejący budynek hotelowy i dostosowano go do nowych funkcji wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
tj. restauracją/stołówką, sklepami i punktami handlowo-usługowymi, biurami, klubem oraz pomieszczeniami technicznymi
i magazynowymi. Powstałe centrum akademickie posiada ok.
600 miejsc dla studentów poznańskich uczelni.
Celem komercyjnym projektu są usługi zakwaterowania
w hotelu studenckim (w tym także zakwaterowanie krótkoterminowe dla turystów), usługi wynajmu miejsc parkingowych oraz powierzchni handlowo-usługowych.

Głównym celem projektu inwestycyjnego była rewitalizacja budynku dworca PKP w Wągrowcu oraz sąsiadującego
terenu przyległego. Przeznaczenie parteru budynku dworca pod funkcje obsługi mieszkańców i podróżnych, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
poprawa stanu sanitarnego i estetycznego, a także zintegrowanie całego systemu komunikacji (kolej, autobusy,
busy i ruch samochodowy), przyciągnie nowych inwestorów, zapewni oszczędność czasu dla pasażerów oraz
stworzy nowe miejsca pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013
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Przedmiotem projektu było stworzenie nowoczesnego
zintegrowanego centrum komunikacyjnego miasta Wągrowca. W ramach projektu przebudowany został budynek dworca PKP w Wągrowcu. Część powierzchni użytkowej przeznaczonej na wynajem została przeznaczona dla
potrzeb funkcjonowania lokalu gastronomicznego oraz
salonu prasowego. Utworzono również noclegownię dla
pracowników obsługujących ruch kolejowy na trasie Poznań-Wągrowiec-Poznań oraz płatną strefę postojową
w sąsiedztwie modernizowanego obiektu na ok. 160
miejsc parkingowych.

Najważniejsze elementy społeczne to zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego obszaru centralnego miasta
Poznania poprzez rewitalizację obiektu zabytkowego objętego ochroną konserwatorską, zwiększenie liczby miejsc w domach studenckich, dostępności do kultury i nauki oraz usług
dla studentów: bezprzewodowego internetu, klubu fitness,
księgarni multimedialnej, kiosku, klubu studenckiego, sklepu
ogólnospożywczego, gabinetu kosmetycznego, kwiaciarni,
ogrodu letniego, stołówki, pralni/suszarni, poprawy ładu
przestrzennego obszaru i bezpieczeństwa publicznego dzięki monitoringowi oraz stworzenie nowych miejsc pracy.

Zamówienia publiczne
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Publiczny doradca za pieniądze
partnera prywatnego?
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy o PPP powinno się wiązać z zaangażowaniem
szeregu specjalistów w charakterze konsultantów. Niekiedy jednak, głównie ze względu na związane z tym koszty
finansowe, podmioty publiczne rezygnują z zatrudniania
zewnętrznych doradców. W konsekwencji, przedsięwzięcie PPP jest źle przygotowane, a szanse na zawarcie korzystnej dla sektora publicznego umowy maleją. Z tych
względów warto rozważyć rozwiązania służące minimalizacji kosztów doradztwa po stronie sektora publicznego,
przy jednoczesnym zachowaniu zasady korzystania z profesjonalnego doradztwa.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia,
czy podmiot publiczny prowadzący postępowanie w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
może oczekiwać od partnera prywatnego zwrotu części
lub całości kosztów przygotowania i prowadzenia postępowania.
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Uwagi o charakterze ogólnym
Przygotowując i prowadząc postępowanie o zawarcie
umowy o PPP podmiot publiczny zwykle korzysta z wiedzy specjalistycznej różnego rodzaju ekspertów. Zakres
doradztwa obejmować może kwestie techniczne, związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych lub
program funkcjonalno-użytkowy. Podmiot publiczny
może korzystać również z doradztwa ekonomiczno-finansowego, obejmującego m.in. oszacowanie wartości
przedmiotu zamówienia, a także analizy ryzyk. W końcu,
przedmiotem doradztwa świadczonego na rzecz podmiotu publicznego może być także doradztwo prawne, obejmujące wykonanie analiz prawnych, przygotowanie kluczowej dokumentacji postępowania, a także doradztwo
prawne w procesie negocjacji umowy o PPP. Część lub
całość wyżej wymienionych usług doradczych podmiot
publiczny będzie kontraktował zwykle jeszcze przed
wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera
prywatnego. Łączne koszty usług doradczych powinny
być znane podmiotowi publicznemu najpóźniej na moment finalizacji postępowania w sprawie wyboru partnera
prywatnego, czyli zawarcia umowy o PPP i czynności bezpośrednio je poprzedzających, czyli ostatecznego formu-

łowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ) lub Opisu Warunków PPP.
Zasadą zawierania umów o PPP jest to, że każda ze stron
we własnym zakresie ponosi koszty transakcyjne. Uczestnik postępowania ponosi koszty związane z oceną lub
analizą dokumentacji postępowania, a także stanu faktycznego i prawnego składników majątkowych zaangażowanych w przedsięwzięcie, przygotowania własnych koncepcji technicznych, analiz finansowych i analiz ryzyk,
a także koszty profesjonalnego doradztwa prawnego. Do
kosztów transakcyjnych uczestników postępowania zaliczyć należy także koszty podróży i udziału w spotkaniach
z podmiotem publicznym, w tym koszty zaangażowania
ekspertów biorących udział w negocjacjach i prezentowaniu stanowisk uczestnika. Nie można w tym miejscu pominąć kosztów związanych z wadium, lub, już po zawarciu
umowy, ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń lub
gwarancji.
Należyte przygotowanie postępowania, tj. oparcie go na
rzetelnych założeniach technicznych, organizacyjnych,
ekonomiczno-finansowych i prawnych, wpływać będzie
na wykonalność przedsięwzięcia PPP i umowy o PPP, w tym
terminowość i koszt wzajemnych świadczeń stron. Z tych
względów, ryzyka związane z należytym przygotowaniem
i prowadzeniem postępowania w sprawie zawarcia umowy o PPP wchodzić będą w zakres ryzyk przedsięwzięcia
PPP. Typowy podział ryzyk sprowadzać się będzie do tego,
że każda ze stron umowy o PPP ponosić będzie samodzielnie koszty przygotowania lub udziału w postępowaniu. Należy jednak wskazać, że przepisy u.p.p.p.1 pozwalają na odmienne uregulowania w tym zakresie.
Przedmiot PPP zdefiniowany został, jako wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk (art. 1
ust. 2 u.p.p.p.). U.p.p.p. nie posługuje się normatywną definicją pojęcia zadania. W tym sensie przez pojęcie zadanie, zgodnie z zasadami wykładni językowej, rozumieć
należy czynność, którą należy wykonać2. W tym świetle
komentatorzy u.p.p.p. wskazują, że wymóg podziału zadań zostaje spełniony w przypadku przekazania partne1
2

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 696 z późn. zm.), w skrócie „u.p.p.p.”,
Zob. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010
zob. M. Bejm (red.), P. Bogdanowicz, P. Piotrowski, op. cit., s. 104

Zamówienia publiczne

Podział zadań i ryzyk związanych
z przygotowaniem przedsięwzięcia, obsługą
procesu zawierania umowy o PPP, w tym wypracowania
kluczowej dokumentacji, polegać będzie przede wszystkim na przypisaniu, danej ze stron umowy o PPP, odpowiedzialności za poniesienie kosztów finansowych tych
czynności. Przyjęcie w umowie o PPP zapisu, że podmiot
publiczny obciąża ryzyko należytego przygotowania
i przeprowadzenia postępowania w sprawie zawarcia
umowy o PPP oznacza, że poniesione tym tytułem przez
podmiot publiczny koszty nie zostaną mu zwrócone
przez partnera prywatnego. Z uwagi jednak na powyższe,
podział zadań i ryzyk w tym przedmiocie może przedstawiać się odmiennie, tj. że ryzyko należytego przygotowania i przeprowadzenia postępowania, lub wręcz wprost
– poniesienia kosztów doradztwa po stronie publicznej,
obciąża częściowo lub w całości partnera prywatnego.
W praktyce oznaczałoby to obowiązek zapłaty przez partnera prywatnego całości lub określonej części rachunków za usługi doradcze świadczone podmiotowi publicznemu lub obowiązek zapłaty na rzecz podmiotu
publicznego określonej kwoty tytułem zwrotu kosztów
doradztwa.

Dopuszczalność tego typu postanowień wymaga bliższej
analizy na gruncie przepisów u.p.p.p., jak i ustaw proceduralnych (u.p.z.p.5 lub u.k.r.b.u.6).
Zwrot kosztów doradztwa podmiotowi
publicznemu a przepisy u.p.p.p.
Przepisy u.p.p.p. w żaden sposób nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii możliwości refinansowania przez partnera prywatnego podmiotowi publicznemu kosztów doradztwa w zakresie przygotowania i prowadzenia
postępowania o zawarcie umowy o PPP. Ramowość
i szczątkowość regulacji u.p.p.p. nie obejmuje szczegółowej definicji ryzyka, ani sposobu podziału ryzyk lub wzajemnych świadczeń stron. Podział wszelkich zadań
i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pozostawiony został swobodnemu uznaniu stron umowy o PPP z zastrzeżeniem, że realizacja przedsięwzięcia,
a także poniesienie całości albo
części wydatków na jego realizację należy do zadań partner
prywatnego (art. 7 ust. 1
u.p.p.p.). Można zatem założyć, że jeżeli umowa o PPP
nie rozstrzyga inaczej, to partnera prywatnego obciąża obowiązek realizacji całości przedsięwzięcia i poniesienia całości wydatków na jego realizację.
W tym miejscu należy przytoczyć definicję przedsięwzięcia, która obejmuje: budowę lub remont obiektu budowlanego, świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia
podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub inne
świadczenie – połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego
lub jest z nim związany. Przedsięwzięcie obejmować
może również wiązkę ww. zadań, np. czynności projektowe wraz budową lub remontem, a także wszelkie inne
świadczenia. Bardzo szeroka definicja przedsięwzięcia pozwala na objęcie jego zakresem jakichkolwiek wzajemnych świadczeń stron umowy o PPP7, w tym świadczeń
pieniężnych związanych z rekompensatą kosztów przygotowania i prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia
umowy o PPP. Zobowiązanie do zwrotu kosztów doradztwa nigdy nie będzie jedynym lub choćby głównym obowiązkiem partnera prywatnego (zawsze partner prywatny
5
6

3
4

Tamże, s. 99
Druk Sejmowy Nr 1180, Uzasadnienie do projektu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, s. 6

7

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w skrócie „u.p.z.p.”
Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub
usługi (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 113), w skrócie „u.k.r.b.u.”
T. Skoczyński, Komentarz do art. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, LEX, Stan prawny na: 2011.06.30
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rowi prywatnemu jakiegokolwiek zadania wymaganego
dla realizacji przedsięwzięcia PPP. Ustawa nie definiuje
także pojęcia ryzyko, ani nie określa jakichkolwiek zasad
dotyczących obligatoryjnego podziału tych ryzyk między strony stosunku partnerstwa. W związku z tym, kryterium podziału ryzyk, przewidywane w art. 1 ust. 2
u.p.p.p., zostanie spełnione w ramach PPP w przypadku
przypisania podmiotowi prywatnemu dowolnego, pojedynczego ryzyka3. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu
ustawy o PPP, wspomnienie ryzyka ma na celu jedynie podkreślenie, że partnerzy mają realizować przedsięwzięcie
wspólnie4. Jako, że wspólna realizacja przedsięwzięcia wyrażać się będzie w podziale dowolnych zadań i ryzyk występujących w różnych etapach przedsięwzięcia, to należy dopuścić możliwość podziału pomiędzy
strony umowy o PPP tych zadań i ryzyk,
które wiążą się ze wstępną fazą przedsięwzięcia, obejmującą jego przygotowanie, a więc opracowanie
wstępnych założeń technicznych, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych i prawnych, choćby poniesione
zostały przed zawarciem
umowy o PPP.
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będzie zobowiązany do utrzymania lub zarządzania składnikiem majątkowym), nie mniej
może ono występować obok
innych świadczeń dotyczących
przedsięwzięcia.
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Na marginesie powyższych
rozważań należy wskazać, że
przedsięwzięcie niejednokrotnie wiązać się będzie z wykonywaniem inwestycji w środki
trwałe Skarbu Państwa, państwowych jednostek budżetowych lub jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie zastosowanie mogą znajdować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1579). Z § 3 pkt.
1 rozporządzenia wynika, że finansowanie inwestycji państwowych jednostek budżetowych ze środków budżetu
państwa obejmować może pokrycie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji budowlanych lub zakupu
obiektów budowlanych, w tym w szczególności kosztów
opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych
oraz prac archeologicznych, dotyczących tych inwestycji. Powyższe wskazuje, że koszty doradztwa technicznego,
prawnego i ekonomiczno-finansowanego są ex lege częścią kosztów inwestycji publicznych. Co za tym, przedsięwzięcie obejmujące wykonanie inwestycji budowlanych
w przypadku podmiotu publicznego, będącego państwową jednostką budżetową (co dotyczyć też będzie j.s.t.),
obejmować będzie poniesienie kosztów przygotowania
inwestycji. Tym samym, w ramach podziału zadań i ryzyk
strony umowy o PPP mogą dokonać swobodnego podziału tych kosztów.
Dopuszczalność swobodnego rozkładu ciężarów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania
w sprawie zawarcia umowy o PPP pośrednio wynika również z definicji wkładu własnego (art. 2 pkt. 5 u.p.p.p.).
Wkład własny może być bowiem świadczeniem partnera
prywatnego, polegającym na poniesieniu części wydatków na realizację przedsięwzięcia. Umowa o PPP może
zatem przewidywać, że w ramach wkładu własnego partner prywatny zrekompensuje podmiotowi publicznego
część albo całość kosztów doradztwa, poniesionych
w celu przygotowania i prowadzenia postępowania
w sprawie zawarcia umowy o PPP (jako części kosztów
przedsięwzięcia).
Jak zostało wyżej wskazane, rekompensata podmiotowi
publicznemu przez partnera prywatnego kosztów przy-

gotowania i prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o PPP stanowić może jedno ze świadczeń w ramach przedsięwzięcia, w zakresie przyjętego w umowie
o PPP podziału zadań i ryzyk, względnie będzie ona wkładem własnym partnera prywatnego. Z uwagi na treść art.
6 ust. 2 pkt 1 ust. 3 pkt 2 u.p.p.p., zakres rekompensaty
podmiotowi publicznemu kosztów doradztwa może być
podkryterium oceny ofert, w ramach kryterium podziału
zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem lub kryterium
stosunku wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego.
Z uwagi na dyspozycję przepisu art. 4 ust. 1 u.p.p.p., w zakresie nieuregulowanym w u.p.p.p., do umowy o PPP
stosuje się przepisy u.k.r.b.u. Z kolei przepis art. 4 ust. 2
u.p.p.p. przewiduje, że w zakresie nieuregulowanym
w u.p.p.p., do umowy o PPP stosuje się przepisy u.p.z.p.
Zastosowanie przepisów jednej z ww. ustaw proceduralnych do umów o PPP zależeć będzie od tego, w oparciu
o którą z tych ustaw następuje wybór partnera prywatnego.
Zwrot kosztów doradztwa podmiotowi
publicznemu a przepisy u.p.z.p.
W zakresie nieuregulowanym w u.p.p.p., do umowy o PPP
zastosowanie znajdą przepisy u.p.z.p., jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest przede wszystkim zapłata
sumy pieniężnej lub inne świadczenie.
Przepisy u.p.z.p. wprost nie odnoszą się do możliwości
zwrotu przez wykonawcę kosztów doradztwa poniesionych przez zamawiającego w związku z przygotowaniem
i prowadzeniem postępowania. Ustawa ta wskazuje jednak na podstawowe zasady związane z ponoszeniem
kosztów przygotowania i prowadzenia postępowania.
Z przepisu art. 18 ust. 1 u.p.z.p. wynika, że za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego. Przepis ten pozwala wywieść, że kierownik zamawiającego powinien
zapewnić środki techniczne i organizacyjne, służące należytemu przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania. Pośrednio wyprowadzić z tego można wniosek, że na
kierowniku zamawiającego ciąży również poniesienie
kosztów zewnętrznego doradztwa, niezbędnego do
przygotowania i prowadzenia postępowania. Nie można
jednak z przepisu art. 18 ust. 1 u.p.z.p., ani z innych przepisów ustawy wyciągnąć wniosku, że kierownika zamawiającego obciąża obowiązek korzystania z jakiekolwiek
doradztwa. Przepisy u.p.z.p. dają zamawiającemu możliwość korzystania z zewnętrznego doradztwa w zakresie
służącym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, SIWZ lub określenia warunków umowy w ramach dialogu technicznego (art. 31a u.p.z.p.). Choć u.p.z.p. tego
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Odnośnie ponoszenia kosztów udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego u.p.z.p. opiera się
na założeniu, że każdy z uczestników ponosi te koszty
w swoim zakresie. Zamawiający może wprawdzie określić
w SIWZ wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli taki zwrot w ogóle przewiduje (art. 36 ust. 2 pkt
8 u.p.z.p.). W literaturze przedmiotu wskazuje się, że jeżeli
zwrot taki jest przewidywany w SIWZ, należy podać wysokość kosztów, które będą zwracane. Wskazane jest także
podanie innych wymagań związanych ze zwrotem kosztów, jeżeli zamawiający takie przewiduje. Istotne jest przy
tym, aby wymogi te zapewniały równe traktowanie wykonawców oraz zapewniały zachowanie uczciwej konkurencji8. Niezależnie od tego, czy zamawiający przewidział
w SIWZ możliwość zwrotu oferentom kosztów udziału
w postępowaniu oraz niezależnie od zadeklarowanej wysokości zwrotu kosztów, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stronie zamawiającego przysługiwało będzie
roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 93 ust. 4 u.p.z.p.). W literaturze wskazuje się,
że uzasadnione koszty uczestnictwa w postępowaniu to
m.in. koszty niezbędne do prawidłowego przygotowania
oferty, koszty poniesione w związku z dokonaniem zmian
w ofercie, koszty zakupu SIWZ, koszty uzyskania niezbędnych
opinii, zaświadczeń lub innych dokumentów wymaganych
przez zamawiającego i składanych wraz z ofertą, koszty dojazdu do miejsca składania i otwarcia ofert, koszty związane
z udziałem w zebraniu wykonawców, o którym mowa w art.
38 ust. 3 u.p.z.p.9 W razie odmowy zwrotu uzasadnionych
kosztów strona może ich dochodzić na drodze postępowania sądowego z pominięciem przewidzianych w u.p.z.p.
środków ochrony prawnej10. Roszczenie, o którym mowa
powyżej, nie będzie przysługiwało wykonawcom, których
oferty podlegały odrzuceniu. Możliwość zgłoszenia roszczenia dotyczyć będzie tylko postępowań unieważnionych i to jedynie z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. W przypadku postępowań unieważnionych
z innych przyczyn, niż leżące po stronie zamawiającego,
lub w przypadku postępowań zakończonych zawarcie
ważnej umowy, oferentom nie będą przysługiwać żadne
roszczenia.
Zob. M. Stachowiak, Komentarz do art. 36 ustawy – Prawo zamówień publicznych, LEX, stan prawny: 2014.10.19
9 J.E. Nowicki, Komentarz do art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych, LEX, stan prawny: 2015.09.01
10 E. Norek, Komentarz do art. 93 ustawy – Prawo zamówień publicznych, LEX, stan prawny: 2009.04.15

Roszczenie wykonawcy przewidziane w art. 93 ust. 4 u.p.z.p.
stanowi formę zabezpieczenia
roszczeń wykonawcy w ramach
tzw. ujemnego interesu umownego. Swego rodzaju zabezpieczeniem interesu zamawiającego w zawarciu umowy jest
prawo do żądania wadium (art.
45 u.p.z.p.). Wskazuje się, że wadium jest formą zabezpieczenia
interesu prawnego zamawiającego, w związku z zawarciem
umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (wzmocnienie obowiązku zawarcia umowy
przez wykonawcę, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza). Z art. 85 ust. 4 i art. 184 u.p.z.p. wynika
zasada, że wadium powinno zabezpieczać ofertę przez
cały okres, w którym wykonawca jest nią związany. Wadium zabezpiecza przed odmową zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, przez wykonawcę, którego ofertę wybrano, niewniesienia przez tego wykonawcę wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub gdy
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (art. 46 ust. 5 u.p.z.p.). Ponadto, zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.
3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że
udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego
stronie (art. 46 ust. 4a u.p.z.p.). Przez wadium należy zatem
rozumieć sumę pieniężną, którą zatrzyma zamawiający
w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art.
46 ust. 4a i 5 u.p.z.p.11
Z powyższego wynika, że wadium nie stanowi wprost zabezpieczenia kosztów przygotowania i przeprowadzenia
postępowania przez zamawiającego. Zamawiający nie
może bowiem odmówić zwrotu wadium w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą i wniesienia przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Przepisy
u.p.z.p. dopuszczają wprawdzie, aby w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca mógł wyrazić
zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, nie mniej samo zabezpieczenie podlega zwrotowi
wykonawcy w przypadku należytego wykonania umowy
(art. 151 ust. 1 u.p.z.p.).

8

11 J.E. Nowicki, Komentarz do art. 45 ustawy – Prawo zamówień publicznych, LEX, stan prawny: 2015.09.01
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nie przesądza, to zasadą będzie poniesienie kosztów
świadczonego zamawiającemu doradztwa lub udzielania
informacji przez samych uczestników dialogu technicznego.

41

Zamówienia publiczne

42

Z powyższej analizy przepisów
u.p.z.p. nie można wprost wywieść
prawa zamawiającego do żądania od
wykonawcy zwrotu kosztów doradztwa niezbędnego do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia.
Przepisy u.p.z.p. nie dają również wykonawcy, z którym zawarto umowę
w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego, prawa do żądania od
zamawiającego zwrotu kosztów udziału w postępowaniu i przygotowania oferty.
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Definicja zamówienia publicznego (art. 2 pkt 13 u.p.z.p.), tj.
jako odpłatnej umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane, nie pozwala na wniosek, że przedmiotem zamówienia może być obowiązek spełnienia przez wykonawcę świadczenia pieniężnego na rzecz zamawiającego.
Obowiązek zapłaty na rzecz zamawiającego określonej
kwoty, tytułem zwrotu kosztów doradztwa, nie może być
warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 22 ust. 1 i 2 oraz art. 24 u.p.z.p.)
z uwagi na to, że nie odnosi się on do warunków świadczenia przez wykonawcę usług, dostaw lub wykonywania
robót budowlanych.
Należy zauważyć, że zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art.
89 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p.). Z kolei istotne dla stron postanowienia ogólne warunki umowy albo wzór umowy, które
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, , jeżeli zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach, stanowią część SIWZ (art. 36 ust. 1 pkt. 16 u.p.z.p.). Odrzuceniu
podlegać będzie zatem oferta, której treść będzie niezgodna m.in. z istotnymi postanowieniami umowy, ogólnymi warunkami umowy lub wzorem umowy, załączonym do SIWZ. Należy zatem ocenić, czy przepisy u.p.z.p.
stoją w wyraźnej sprzeczności z możliwością uregulowania w umowie o PPP zawartej z zastosowaniem u.p.z.p. zapisów o obowiązku zapłaty przez partnera prywatnego na
rzecz podmiotu publicznego ekwiwalentu kosztów doradztwa. Z powyższej analizy wynika, że tego typu świadczenie nie będzie mogło stanowić części przedmiotu zamówienia publicznego. Nie będzie można również
uwarunkować udziału w postępowaniu o zawarcie umowy gotowością spełnienia tego świadczenia przez wykonawcę. Zamawiający nie będzie mógł również tym tytułem zatrzymać wadium wpłaconego przez wykonawcę,
z którym zawarto umowę i który wniósł stosowne zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Pomimo jednak

ww. ograniczeń, przepisy u.p.z.p. wprost nie zabraniają, aby wzór umowy załączony do SIWZ przewidywał
obowiązek zwrotu podmiotowi publicznemu kosztów doradztwa.
Zgodnie z art. 139 ust. 1 u.p.z.p., do umów w sprawach zamówień publicznych, stosuje się Kodeks Cywilny, jeżeli
przepisy u.p.z.p. nie stanowią inaczej. Przepisy Działu IV
u.p.z.p. (Umowy w sprawach zamówień publicznych) nie regulują omawianej kwestii. W tym zakresie kontrahenci
będą mogli skorzystać z ogólnej zasady wyrażonej w art.
3531 KC, zgodnie z którym strony zawierające umowę mogą
ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego
treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W ten
sposób, skonstruowanie w umowie o PPP zobowiązania
partnera prywatnego do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz podmiotu publicznego, polegającego na
zapłacie określonej kwoty tytułem zwrotu kosztów doradztwa, mieścić się będzie w zakresie swobody kontraktowej kontrahentów.
Zwrot kosztów doradztwa podmiotowi
publicznemu a przepisy u.k.r.b.u.
W zakresie nieuregulowanym w u.p.p.p., do umowy o PPP
zastosowanie znajdą przepisy u.k.r.b.u., jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest przede wszystkim
prawo do pobierania pożytków z przedmiotu PPP, albo
przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej.
Podobnie, jak przepisy u.p.z.p., tak również przepisy
u.k.r.b.u. nie odnoszą się do możliwości zwrotu przez wykonawcę kosztów doradztwa poniesionych przez koncesjonariusza w związku z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania. Również i w tej procedurze, każdy
z uczestników ponosi koszty udziału w postępowaniu we
własnym zakresie. Koszty te w swoim zakresie ponosi za-
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Sposób określenia
obowiązku zwrotu kosztów
doradztwa w dokumentacji
postępowania

interesowany podmiot/kandydat/oferent, w tym również
koszty przygotowania oferty. Koncesjodawcę dodatkowo
obciążają koszty związane z przygotowaniem postępowania.
Przepisy u.k.r.b.u. nie przewidują odpowiednika art. 36
ust. 2 pkt 8 u.p.z.p., pozwalającego na określenie w Opisie Warunków Koncesji (PPP) kwoty zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu. W omawianej ustawie nie ma
również odpowiednika art. 93 ust. 4 u.p.z.p., co oznacza,
że każdy z oferentów będzie mógł na zasadach ogólnych
KC dochodzić roszczeń z tytułu szkody w ujemnym interesie umownym w zakresie, w jakim poniósł koszty
udziału w postępowaniu, licząc na zawarcie umowy do
którego nie doszło z przyczyn zawinionych przez koncesjodawcę.
Podobnie, jak w przypadku u.p.z.p., obowiązek zwrotu
kosztów doradztwa nie powinien być warunkiem udziału
w postępowaniu, albowiem nie odnosi się bezpośrednio
do przedmiotu koncesji, którym będzie wykonie robót budowlanych lub świadczenie usług.
Przepisy u.k.r.b.u. wprost nie zakazują możliwości uregulowania w umowie koncesji obowiązku zwrotu koncesjodawcy kosztów doradztwa. W tym względzie należy
wskazać, że do umów koncesji stosuje się przepisy KC,
jeżeli przepisy u.k.r.b.u. nie stanowią inaczej. Oznacza to,
że w stosunku do umów o PPP zawieranych w trybie
u.k.r.b.u. odpowiednie zastosowanie znajdują uwagi zawarte w ostatnim akapicie. Zwrot kosztów doradztwa
podmiotowi publicznemu a przepisy u.p.z.p. niniejszego artykułu.

Postanowienia umowne w ww. zakresie podlegać będą
negocjacjom. Dlatego wykonawcy powinni mieć wiedzę
o oczekiwaniach zamawiającego w tym zakresie już na
etapie przystąpienia do udziału w postępowaniu. Wydaje się konieczne, aby już w ogłoszeniu o zamówieniu,
w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (w szczególności w ramach opisu potrzeb i wymagań zamawiającego,
w przypadku prowadzenia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego (art. 60c ust. 1 pkt 1 u.p.z.p.), zamawiający określił, że w ramach podziału zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem lub wkładu własnego
partnera prywatnego oczekiwał będzie poniesienia części lub całości kosztów doradztwa poniesionych przez
zamawiającego, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania. Celowe wydaje się również
określenie już w opisie potrzeb i wymagań kwoty, jakiej
oczekiwał będzie zamawiający od wykonawcy, poprzez
wskazanie konkretnej kwoty brutto albo poprzez wskazanie przedziału kwotowego (co będzie zasadne wówczas, gdy zamawiający nie będzie w stanie jeszcze określić ostatecznych kosztów doradztwa). W przypadku
braku wskazania w ogłoszeniu, jakiej kwoty oczekiwał
będzie zamawiający od wykonawcy, prawdopodobne
mogą być zarzuty naruszenia przez zamawiającego zasad przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
(art. 7 ust. 1 u.p.z.p.) oraz zasady jawności (art. 8 ust. 1
u.p.z.p.).
Ostateczna wartość świadczenia partnera prywatnego w zakresie zwrotu kosztów doradztwa i sposób spełnienia tego
świadczenia powinny zostać doprecyzowane w wyniku negocjacji lub dialogu konkurencyjnego w SIWZ i załączonym
do SIWZ wzorze umowy (istotnych postanowieniach umowy/ogólnych postanowieniach umowy). Możliwe jest także
pozostawienie oferentowi do określenia w ofercie pewnej
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Zobowiązanie partnera prywatnego do zapłaty określonej kwoty tytułem zwrotu kosztów doradztwa poniesionych przez
podmiot publiczny powinno zostać określone w istotnych postanowieniach umowy, ogólnych
warunkach umowy lub we wzorze umowy załączonym do SIWZ. Zapisy w tym zakresie
powinny określać nie tylko wartość świadczenia partnera
prywatnego, ale również termin zapłaty oraz konsekwencje braku zapłaty w terminie (np. odsetki).
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swobody w zakresie proponowanej wartości dokonywanej rekompensaty w ramach
pewnego, jednak z góry określonego poziomu wartości (kwotowo lub procentowo).
Wskazana kwota w ofercie może być przedmiotem oceny ofert w ramach kryterium
podziału zadań i ryzyk lub stosunku wkładu
własnego podmiotu publicznego do wkładu partnera prywatnego. Nie wydaje się
jednak zasadne, aby kryterium temu nadawać nadmierne znaczenie w stosunku do innych kryteriów,
bezpośrednio odnoszących się do przedsięwzięcia lub wynagrodzenia partnera prywatnego.
We wzorze umowy powinien być określony sposób spełnienia świadczenia przez partnera prywatnego. Możliwy
w tym zakresie jest np. zapis, że roszczenie o zapłatę zwrotu kosztów doradztwa potrącone zostanie z wadium uiszczonym przez partnera prywatnego.
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Podsumowanie
Dopuszczalny jest podział pomiędzy strony umowy
o PPP tych zadań i ryzyk, które wiążą się ze wstępną fazą
przedsięwzięcia, obejmującą jego przygotowanie, a więc
opracowanie wstępnych założeń technicznych, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych i prawnych, choćby poniesione zostały przed zawarciem umowy o PPP.
Definicja przedsięwzięcia pozwala na objęcie jego zakresem jakichkolwiek wzajemnych świadczeń stron umowy
o PPP, w tym świadczeń pieniężnych związanych z rekompensatą kosztów przygotowania i prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o PPP. Umowa
o PPP może zatem przewidywać, że w ramach wkładu
własnego partner prywatny zrekompensuje podmiotowi
publicznego część albo całość kosztów doradztwa, poniesionych w celu przygotowania i prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o PPP (jako części
kosztów przedsięwzięcia). Zakres rekompensaty podmiotowi publicznemu kosztów doradztwa może być podkryterium oceny ofert, w ramach kryterium podziału zadań
i ryzyk związanych z przedsięwzięciem lub kryterium stosunku wkładu własnego podmiotu publicznego do wkładu
partnera prywatnego. Umowa o PPP przewidywać może:

przez podmiot publiczny, powinno zostać określone
w istotnych postanowieniach umowy, ogólnych warunkach umowy lub we wzorze umowy załączonym do SIWZ.
Zapisy w tym zakresie powinny określać nie tylko wartość
świadczenia partnera prywatnego, ale również termin zapłaty oraz konsekwencje braku zapłaty w terminie (np. odsetki). Wydaje się konieczne, aby już w ogłoszeniu o zamówieniu, w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
zamawiający określił, że w ramach podziału zadań i ryzyk
związanych z przedsięwzięciem lub wkładu własnego
partnera prywatnego oczekiwał będzie poniesienia części
lub całości kosztów doradztwa poniesionych przez zamawiającego w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania. Celowe wydaje się również określenie
już w opisie potrzeb i wymagań kwoty, jakiej oczekiwał będzie zamawiający od wykonawcy poprzez wskazanie konkretnej kwoty brutto albo poprzez wskazanie przedziału
kwotowego.

1) obowiązek zapłaty przez partnera prywatnego całości
lub określonej części rachunków za usługi doradcze
świadczone podmiotowi publicznemu lub
2) obowiązek zapłaty na rzecz podmiotu publicznego
określonej kwoty tytułem zwrotu kosztów doradztwa.
Zobowiązanie partnera prywatnego do zapłaty określonej
kwoty tytułem zwrotu kosztów doradztwa, poniesionych
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