„Ścieżka dojścia” podmiotu publicznego do opracowania realizacji projektu PPP

1. Identyfikacja przez podmiot publiczny potrzeb i możliwości ich zaspokojenia poprzez realizację
przedsięwzięcia PPP w danym sektorze (szacowany czas 2-4 miesiące)
a. Powołanie zespołu wdrożeniowego, odpowiedzialnego za realizację projektu.
b. Analizy wstępne – diagnoza potrzeb podmiotu publicznego i możliwości ich realizacji.
c. Wstępne zdefiniowanie potencjalnego zakresu projektu.
d. Ocena zgodności projektu ze strategią podmiotu publicznego.
e. Szkolenia wewnętrzne skierowane do publicznych uczestników procesu realizacji projektu.
f.

Ocena możliwości pozyskania partnera prywatnego.

g. Wstępna ocena porównawcza opłacalności projektu: ścieżka tradycyjna a PPP.
h. Konsultacje społeczne, komunikacja ze społeczeństwem oraz bezpośrednimi interesariuszami
projektu – wstępna ocena warunków uzyskania akceptacji społecznej dla realizacji projektu.
i.

Opracowanie harmonogramu prac nad przygotowaniem projektu.

2. Wybór doradcy (szacowany czas 1-3 miesiące)
a. Sposób i kryteria wyboru doradcy: prawnego, finansowego, technicznego, innego:
 Doświadczenie w realizacji projektów PPP,
 Zdolność do wykonania zamówienia,
 Doświadczenie w realizacji projektów dla danego sektora,
 Deklaracja przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk Doradcy.
b. Przeprowadzenie procesu wyboru i podpisanie umowy z doradcą/doradcami. Jeżeli w drodze
postępowania o zamówienie publiczne cena będzie jedynym kryterium oceny ofert, należy określić
warunki udziału w postępowaniu dotyczące doświadczenia i wiedzy doradcy oraz osób zdolnych do
wykonania zamówienia i to one powinny decydować o wyborze doradcy.

3. Badanie rynku potencjalnych inwestorów (szacowany czas 2-6 miesięcy)
a. Określenie wstępnego zainteresowania podmiotów prywatnych:
•

Analiza sposobów realizacji i finansowania podobnych inwestycji w kraju i za granicą,

•

Wstępny kontakt z wybranymi przedstawicielami sektora prywatnego w celu oceny
potencjalnego zainteresowania udziałem w Projekcie,

•

Wstępny kontakt z instytucjami finansowymi w celu określenia potencjalnej możliwości
sfinansowania danego projektu realizowanego przez partnera prywatnego.

b. Określenie warunków brzegowych wejścia inwestorów.
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4. Strukturyzacja organizacyjna, finansowa i prawna projektu PPP (szacowany czas 1-4 miesiące)
a. Weryfikacja wstępnych założeń projektowych (rynkowych, finansowych, organizacyjnych,
prawnych).
b. Określenie dostępnych i możliwych do zastosowania w rozważanym projekcie form współpracy z
partnerem prywatnym (typ projektu):
•

Określenie proponowanego podziału ryzyk w trakcie trwania projektu,

•

Opracowanie mechanizmu wynagradzania,

•

Określenie wkładów partnerów w projekt.

c. Stworzenie szczegółowej struktury funkcjonalnej oraz techniczno-instytucjonalnej projektu.
d. Określenie standardów sprawozdawczych dla projektu (wymogi informacyjne).
e. Określenie założeń polityki informacyjnej dla projektu oraz zakresu współdziałania z
interesariuszami.

5. Wybór metody realizacji projektu (szacowany czas 2-6 miesięcy)
a. Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej projektu.
b. Analiza opcji realizacji projektu w formule PPP.
c. Opracowanie kluczowych kryteriów wyboru podmiotu (partnera) prywatnego.
d. Określenie pożądanych kluczowych wskaźników efektywności.
e. Analiza dotycząca podziału ryzyk w projekcie.
f. Analiza porównawcza realizacji projektu: PPP vs. metoda tradycyjna. Komparator PSC (Public Sector
Comparator). Badanie w ramach proponowanych 10 obszarów porównawczych:
•

Przewidywane harmonogramy obu procedur,

•

Ocena całości planowanych kosztów (harmonogramów, kosztów inwestycyjnych i
eksploatacyjnych w czasie),

•

Identyfikacja, alokacja i ocena ryzyk związanych z proponowanymi rozwiązaniami,

•

Ocena kosztów finansowania dokonana z uwzględnieniem wyceny ryzyk,

•

Obliczenie bieżącej wartości netto dwóch opcji,

•

Ocena wpływu danego przedsięwzięcia na aktualną i przyszłą budżetową sytuację podmiotu
publicznego,

•

Ocena aspektów jakościowych,

•

Analiza szacunkowych skutków finansowych ryzyk przejętych przez partnera prywatnego,

•

Określenie implikacji podatkowych,

•

Ocena całościowa obu rozwiązań na podstawie powyższych elementów.
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g. Wybór formy realizacji projektu. Komparator PPC (Public Private Comparator).
•

Zinstytucjonalizowane PPP – współpraca publiczno-prywatna w ramach odrębnego
podmiotu prawnego (SPV),

•

Umowne PPP – współpraca oparta na związkach umownych, jako zlecenie będące
zamówieniem publicznym bądź koncesją, lub inna forma realizacji przedsięwzięcia,

•

Inne rozwiązania – na podstawie innych regulacji niż PZP.

h. Aktualizacja Komparatora PSC (Public Sector Comparator) - oszacowanie rzeczywistej opłacalności
projektu PPP w oparciu o przedłożone oferty oraz porównanie z tradycyjną formą realizacji danego
przedsięwzięcia.
i.

Analiza wpływu projektu na poziom zobowiązań finansowych podmiotu publicznego.

j.

Inne analizy: np. Value for Money.

6. Wybór partnera prywatnego (szacowany czas zależy od procedury: ok. 4-6 miesięcy)
a. Formy wyboru partnera prywatnego:
 Oparta na ustawie PZP – wybór właściwego trybu postępowania, przygotowanie
SIWZ/dokumentacji postępowania, ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, negocjacje/dialog, wybór oferty.
• Oparta na ustawie o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r.
(Dz.U.2009.19.101) – przygotowanie dokumentacji postępowania, rozpoczęcie
postępowania, ocena wniosków zgłoszonych przez oferentów, negocjacje z wybranymi
oferentami, wybór oferty, ocena dokumentów zwycięskiego oferenta.
b. Przygotowanie dokumentacji postępowania.
•

Specyfikacja techniczna,

•

Propozycje dotyczące mechanizmu płatności,

•

Koszty i formy finansowania,

•

Proponowany harmonogram realizacji projektu.

c. Opis postępowania w zależności od wybranej metody.
d. Przygotowanie e-data-roomu (opcjonalnie).
e. Ocena złożonych ofert, w tym weryfikacja modeli finansowych złożonych przez oferentów.
f. Wybór krótkiej listy ofert do negocjacji/dialogu.

7. Negocjacje/dialog i podpisanie umowy z partnerem prywatnym (szacowany czas do 2 miesięcy)
a. Wyjaśnienie i doprecyzowanie praw oraz zobowiązań.
b. Negocjacje/dialog.
c. Określenie ostatecznej struktury projektu.
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d. Potwierdzenie praw oraz zobowiązań.
e. Parafowanie umowy.

8.

Zamknięcie finansowe
a. Zatwierdzenie zobowiązań finansowych strony publicznej wynikających z umowy.
b. Monitoring rozmów partnera prywatnego z instytucjami finansowymi.
c. Weryfikacja warunków pozyskanego finansowania.
d. Aktualizacja modelu finansowego.

9. Realizacja projektu (wykonanie umowy) (szacowany czas – zależny od treści umowy)
a. Zarządzanie umową.
 Monitoring i kontrola podmiotu publicznego nad realizacją projektu: terminowość, koszty i
jakość wykonanych robót,
 Ocena powodzenia projektu mierzona obranymi pożądanymi kluczowymi wskaźnikami
efektywności,
 Dokonywanie protokolarnego odbioru robót/usług,
 Monitorowanie płatności – dokonywanie płatności dla partnera prywatnego przez stronę
publiczną (jeśli ma zastosowanie),
 Weryfikacja sposobu obliczania płatności dla partnera prywatnego w stosunku do
określonych zasad w ramach mechanizmu płatności.
b. Zarządzanie zmianami.
c. Kontrola podmiotu publicznego w fazie eksploatacji przedsięwzięcia: zachowania ustalonych
parametrów, przestrzeganie ustalonych parametrów jakości wykonywania usług, weryfikacja
przyjętych wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej.
d. Promocja projektu. Odpowiednia komunikacja z interesariuszami.
e. Ewentualna renegocjacja umowy, w przypadku gdy zajdą okoliczności, których nie dało się
przewidzieć w momencie podpisywania umowy.

10. Zakończenie części projektowej przedsięwzięcia
a. Zarządzanie wynikami.
b. Rozliczenie przedsięwzięcia.
c. Kontrola podmiotu publicznego w fazie eksploatacji przedsięwzięcia: zachowania ustalonych
parametrów, przestrzeganie ustalonych parametrów jakości wykonywania usług, weryfikacja
przyjętych wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej.
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Do najistotniejszych dokumentów stanowiących integralną część umowy PPP lub jej towarzyszących należą:
A. Umowa o PPP (umowa projektu – istotne klauzule).
 Umowa PPP powinna określać:
•

Przedmiot umowy – opis przedsięwzięcia z uwzględnieniem jego celu (strony umowy, okres
obowiązywania umowy, terminy wykonania przedmiotu umowy, warunki zawieszające, mechanizm
płatności, podział ryzyk),

•

Zobowiązania i prawa stron (w tym postanowienia odnośnie wkładów stron),

•

Wielkość i sposób wynagradzania partnera prywatnego,

•

Skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania (kary umowne, obniżenie wynagrodzenia
partnera prywatnego lub spółki),

•

Zasady i szczegółowy tryb publicznej kontroli realizacji przedsięwzięcia,

•

Postanowienia odnośnie utworzenia spółki (jeśli podmiot publiczny i partner prywatny zamierza
powołać spółkę, której zadaniem będzie wykonanie umowy o PPP),

A także:
•

Postanowienia dotyczące stanu, w jakim zostanie zwrócony podmiotowi publicznemu składnik
majątkowy, który był wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia,

•

Postanowienia dotyczące terminu do skorzystania przez partnera prywatnego z prawa pierwokupu
nieruchomości, będącej wkładem własnym,

•

Harmonogram przedsięwzięcia,

•

Łączna wartość środków przeznaczonych na całe przedsięwzięcie, będące przedmiotem umowy,
niezależnie od źródła ich pochodzenia,

•

Okres obowiązywania umowy,

•

Podział ryzyk związanych z prowadzeniem przedsięwzięcia,

•

Normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy realizacji przedsięwzięcia,

•

Zasady i zakres ubezpieczeń przedsięwzięcia, a także dodatkowe gwarancje i umowy oraz zobowiązania
stron w tym zakresie,

•

Tryb i zasady rozstrzygania sporów wynikłych na tle umowy,

•

Warunki i sposób rozwiązania umowy.

B. Umowa koncesji
 Umowa koncesji powinna określać (wymagania określone art. 22 ustawy o koncesji na roboty budowlane
lub usługi):
•

Określenie przedmiotu koncesji,
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•

Termin wykonania przedmiotu koncesji,

•

Okres obowiązywania umowy koncesji,

•

Sposób wynagrodzenia koncesjonariusza,

•

Określenie płatności koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza,

•

Wskazanie i podział ryzyk między koncesjodawcę a koncesjonariusza związanych z wykonywaniem
przedmiotu koncesji,

•

Normy jakościowe, wymagania i standardy stosowane przy wykonywaniu przedmiotu koncesji,

•

Uprawnienia koncesjodawcy w zakresie kontroli wykonywania koncesji przez koncesjonariusza,

•

Warunki przedłużenia lub skrócenia okresu obowiązywania umowy koncesji,

•

Warunki i sposób rozwiązania umowy koncesji,

•

Warunki i zakres odpowiedzialności stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
koncesji,

•

Warunki i zakres ubezpieczeń wykonywania przedmiotu koncesji,

•

Wykaz dokumentów, jakie strony umowy koncesji są obowiązane uzyskać lub dostarczyć w celu
realizacji umowy wraz z podaniem terminów, w jakich powinno to nastąpić,

•

Tryb i warunki rozwiązywania sporów związanych z realizacją umowy koncesji.

 W umowie koncesji, jeżeli wynika to z przedmiotu koncesji, mogą być w szczególności zawarte
postanowienia dotyczące:
•

Warunków i sposobu udostępnienia koncesjonariuszowi składników majątkowych niezbędnych do
wykonania przedmiotu koncesji,

•

Opłat lub sposobu ustalania ich wysokości, pobieranych przez koncesjonariusza od osób trzecich z
tytułu korzystania z przedmiotu koncesji,

•

Warunków dopuszczalności podwykonawstwa.
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