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1 Wprowadzenie
Niniejszy raport stanowi wykonanie prac objętych umową na opracowanie:
„Wielowariantowej analizy prawno-finansowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa
Stadionu Miejskiego w Olsztynie”, w zakresie zbadania możliwości zastosowania formuły
PPP oraz określenia rekomendowanego modelu realizacji przedsięwzięcia.
.Niniejsze Raport z testu rynku inwestorów (inaczej: badanie rynku/ market testing,
konsultacje rynkowe) został opracowany na podstawie materiałów informacji uzyskanych
przez Konsultantów od podmiotów potencjalnie zainteresowanych wspólną realizacją
Przedsięwzięcia w toku przeprowadzonych rozmów telefonicznych, spotkań roboczych,
wymiany korespondencji elektronicznej.
W celu zapoznania podmiotów z Przedsięwzięciem opracowano Memorandum informacyjne.
Memorandum w wersji PDF wraz z ankietą w wersji edytowalnej, było rozsyłane drogą
elektroniczną do zidentyfikowanych podmiotów.
Memorandum Informacyjne o przedsięwzięciu zostało opracowane na podstawie
udostępnionych materiałów oraz w oparciu o doświadczenia Doradcy z innych projektów.
Ankieta do Testu Rynku została opracowana w sposób bardziej szczegółowy niż wymaga
tego standard rynkowy. Zwykle ankiety w ramach MT mają do 15 – 18 pytań. W
Przedmiotowym badaniu przedstawiono ankietę zawierającą 32 pytania podstawowe oraz
pytania uzupełniające/ wyjaśniające).
Raport zawiera podsumowanie prac oraz przedstawienie zebranych stanowisk i opinii
przedstawicieli badanych firm.
Stanowiska firm, które nie nadesłały ankiety, z którymi był kontakt telefoniczny,
przeprowadzono spotkanie lub otrzymano stanowisko w formie e-maila, zostały
przedstawione w odrębnym rozdziale.
Głównym celem badania rynku inwestorów była weryfikacja możliwości realizacji
planowanego Przedsięwzięcia z udziałem partnerów prywatnych.

1.1 Przeprowadzone prace
Po opracowaniu Memorandum oraz ankiety, przygotowaniu listy podmiotów objętych
badaniem, Konsultanci rozesłali do stworzonej bazy wysyłkowej e-mail z załączonym
Memorandum Informacyjnym oraz ankietą.
Po przeprowadzeniu akcji wysyłkowej, Konsultanci wykonali szereg telefonów, w celu
ponaglenia odesłania wypełnionych ankiet. Doradcy przeprowadzili też z przedstawicielami
wybranych firm spotkania robocze i telekonferencje.

1.2 Badane podmioty
Konsultanci do badania rynku wybrali podmioty, które spełniały określone warunki.
Podstawowym wymaganiem, które kwalifikuje podmioty do badania rynku inwestorów
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(market testing) w zakresie realizacji projektów PPP jest udział tych podmiotów we
wcześniejszych postępowaniach PPP i projektach o zbliżonym zakresie.
Kolejnym kryterium było doświadczenie w realizacji obiektów sportowych – stadionowych
oraz zarządzanie stadionami lub halami.
Nie wszystkie firmy brały udział w postępowaniach PPP, niektóre, miały być partnerami
finansowymi – zapewniały finasowanie projektom.
Przygotowując listę podmiotów do badania rynku inwestorów Konsultanci zwrócili uwagę na
fakt, iż grupa podmiotów potencjalnie zainteresowanych realizacją Przedsięwzięcia, jako
partnerzy prywatni – w proponowanym modelu, jest liczna i wiele podmiotów ma już
szerokie doświadczenie. W ten sposób Konsultanci wyróżnili m.in. następujące firmy:
L.P.

Nazwa

Branża

Doświadczenie w PPP

1

BGK

Bank

Tak, finansowanie

2

BZ WBK

Bank

Tak, finansowanie

3

PEKAO SA

Bank

Tak, finansowanie

4

PKO BP

Bank

Tak, finansowanie

5

Aldesa

Budownictwo

Tak w grupie (poza Polską)

6

Budimex

Budownictwo

Tak

7

Eiffage

Budownictwo

Tak w grupie (poza Polską)

8

Hochtief

Budownictwo

Tak w grupie (poza Polską)

9

LinkCIty (Grupa
Bouygues)

Budownictwo

Tak

10

Mirbud S.A.

Budownictwo

Nie

Budownictwo

Tak, udział w postępowaniach w Polsce, (Umowy o PPPpoza Polską)

Budownictwo

Tak

11
12

Mostostal
Warszawa
Mota-Engil Central
Europe S.A.

13

NDI S.A.

Budownictwo

Tak

14

Skanska

Budownictwo

Tak

15

Strabag

Budownictwo

Tak, udział w postępowaniach w Polsce, (Umowy o PPPpoza Polską)

16

Unibep

Budownictwo

Tak, udział w postępowaniach w Polsce

17

Warbud

Budownictwo

Tak

18

Marco Risso
Consulting

Consulting/ Budownictwo

Tak, za granicą

19

Rd Bud

Budownictwo

Tak, udział w postępowaniach w Polsce

20

IDS BUD

Budownictwo

Nie

21

Citi Bank

Bank

Tak w grupie (poza Polską)

22

TFI BGK F.
Municypalny

Fundusz Inwestycyjny

Nie

23

PFR FIS TFI BGK

Fundusz Inwestycyjny

Tak

24

SMG

operator

Tak, udział w postępowaniach w Polsce

25

LiveNation

operator

Tak (zarządzanie w ramach PPP w Australii)

26

Spectra

operator

Tak (zarządzanie w ramach PPP w Singapurze)

27

AEG

operator

Tak (zarządzanie w ramach PPP w Australii)
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Kluczowym napotkanym w trakcie konsultacji problemem był czas prowadzenia konsultacji –
okres październik – grudzień, jest to okres wzmożonej działalności sektora publicznego –
ogłaszanie nowych przetargów na roboty budowlane, zwłaszcza przez sektor Jednostek
Samorządu Terytorialnego, co w tym roku spotęgowane jest zmianami legislacyjnymi, które
wpłynęły na opóźnienie ogłoszeń i ich kumulację.
Zwykle w Market z Testing dla projektów planowanych w Polsce, przy wysłaniu informacji
do 24 podmiotów udaje się otrzymać od do 5 wypełnionych ankiet oraz ok. 2 – 5 opinii. W
przedmiotowym badaniu uzyskano 17 stanowisk przedstawicieli firm. Przedstawiciele firm
wskazali, iż przekazana ankieta była zbyt obszerna aby ją wypełniać.
W celu uzyskania stanowisk, Konsultanci zorganizowali spotkania z przedstawicielami firm
oraz telekonferencje lub przeprowadzili rozmowy telefoniczne.
Firmy nie zainteresowane udzielaniem informacji to:
- Mirbud,
- IDS Bud,
- Mostostal Warszawa,
- BZK WBK.
Od tych firm Konsultanci nie byli w stanie uzyskać stanowiska. Przedstawiciel BZ WBK
wskazał, iż dla niego, podobnie jak innych projektów konsultowanych przez Investment
Support obecny etap jest zbyt wczesny, aby się w ogóle angażować.
Konsultanci uzyskali stanowiska negatywne od operatorów stadionów. Przedstawiciele
wszystkich firm wskazali, iż nie zarządzają takimi małymi stadionami. Nie jest to efektywne
dla właścicieli obiektów ani dla nich. Gdyby to była hala o tej pojemności a nawet połowie
pojemności to tak (musiałaby być tylko w większym co do liczby ludności mieście). Jeśli
chodzi o projekt, to w PPP w takim projekcie operator miałby ograniczoną rolę w zasadzie do
administrowania stadionem raz zarządzania technicznego. Nie ma tu wartości dodanej z
operatora, takiej jak jest przy dużym stadionie. Obiekt jest zbyt mały, aby być atrakcyjny do
realizacji koncertów, ponadto rynek jest też zbyt mały do tego typu wydarzeń.
Przedstawiciel firmy cosultingowej pan Marco Risso wskazał, iż w jego przekonaniu projekt
może budzić zainteresowanie firm włoskich, nieobecnych jeszcze na rynku polskim, które
mają doświadczenie w budowie stadionów czy hal. Nie udało się jednak uzyskać szerszej
informacji, poza tym, iż z otrzymanym memorandum i ankietą zwróci się do swoich klientów,
w celu zbadania ich zainteresowania.
Stanowisko uzyskano od 17 podmiotów.
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2 Stanowiska przedstawicieli firm
2.1 Stanowisko przedstawiciela firmy Warbud
Krótka sylwetka firmy.
Firma Warbud jest jednym z czołowych graczy w projektach PPP w Polsce mimo, że dotąd
nie zawarła, żadnej umowy o PPP. Firma jako pierwsza w Polsce powołała po wejściu w
życie nowej ustawy o PPP komórkę dedykowaną wdrażaniu partnerstwa publicznoprywatnego.
Firma Warbud to spółka zależna w grupie Vinci, do której należą działające w Polsce
Eurovia, Vinci Concessions oraz CFE. Grupa Vinci jest jednym z największych koncernów
na świecie, który buduje znaczną część swojego biznesu w oparciu o projekty PPP.
Grupa Vinci realizuje także w PPP stadiony we Francji: w Bordeaux, Nicei, w Paryżu (Stade
de France), Le Mans.
Do zarządzania projektami PPP powołana jest spółka Vinci Concessions. Firma bierze
aktywny udział w projektach PPP w całej Europie. Zarządza wieloma projektami już w fazie
eksploatacyjnej. W Polsce, przy niektórych projektach współpracuje z firmą Warbud, w
innych występuje i będzie występować samodzielnie.
Firma uczestniczyła bądź uczestniczy m.in. w takich projektach jak:
- budowa stadionu piłkarskiego w Radomiu,
- budowa szkoły w Zawoi,
- budowa szkoły w Niepołomicach,
- budowa szpitala w Żywcu,
- budowa szpitala w Łańcucie,
- budowa akademików przy UKSW w Warszawie,
- budowa akademików przy CM UJ w Krakowie,
- budowa domów komunalnych w Krakowie,
- budowa kompleksu sportowego w Żninie,
- budowa kompleksu sportowego w Dobrzyniu Wielkim.
Firma planuje uczestniczyć w projektach opartych o opłatę za dostępność, decyzją
kierownictwa spółki, firma nie może składać ofert w projektach opartych o ryzyko
ekonomiczne, za wyjątkiem parkingów, ale z uwagi na fakt, że w grupie Vinci funkcjonuje
największy w Europie operator parkingowy – Vinci Park, ryzyko firmy jest minimalizowane.
Firma obecnie realizuje w PPP projekt sądu w Nowym Sączu w formule PPP w trybie PZP.
Złożyła też wiążącą ofertę na rozbudowę w PPP szpitala w Łańcucie. Firma uczestniczy w
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projekcie parkingowym w Warszawie. W zakresie inwestycji medycznych w ostatnim czasie
realizowała szpital kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Stanowisko przedstawiciela firmy
1. Warbud jako członek grupy Vinci ma doświadczenie i dostęp do doświadczenia całej
grupy Vinci w zakresie projektowania, budowy, finansowania, utrzymania i
zarzadzania stadionami w PPP: Nicea, Bordeaux, Paryż, Le Mans.
2. Warbud w małym stadionie dostrzega możliwość realizacji projektu w modelu DBFM
– z uwagi na istniejącą dokumentację: BFM,
3. W takim modelu jedynym wynagrodzeniem partnera będzie opłata za dostępność.
Przy dużym stadionie, z silnym i finansowo dobrze stojącym klubem byłby możliwy
model DBFMO. Tutaj nie jest to możliwe. Ryzyko popytu musi spoczywać po stronie
publicznej.
4. Konsekwencją istniejącej dokumentacji jest ograniczenie po stronie firmy możliwości
przejęcia ryzyka negatywnych skutków dokumentacji projektowej, chyba że: partner
będzie mógł się z nią w całości zapoznać, będzie mógł ją zmienić w kwestiach
dopuszczalnych, bez istotnej zmiany pozwolenia, a zmiany doprowadzą do lepszego
poziomu zarządzalności ryzyk wynikających z projektu,
5. Wartość projektu: 65 mln netto jest interesująca,
6. Co do zasady możliwa jest ograniczenie wypłaty wynagrodzenia o pierwsze lata, ale
skutkuje to znaczącym wzrostem w latach wypłaty.
7. Żeby powyższe było możliwe, czyli biorąc pod uwagę okres inwestycji w latach 20182020, a możliwości WPF-u od 2024, to umowa musiałaby być na co najmniej 18 -23
lata, najlepiej 23 lata, przy czym jest to długi horyzont czasowy obecnie trudny do
sfinansowania choć w modelu DBFM (tu BFM), możliwy.
8. Banki obecnie w Polsce negatywnie oceniają wszelką infrastrukturę sportową i
rekreacyjną w tym stadiony. Jest to źródło ryzyka wykonalności projektu.
9. Aby to poprawić, strona publiczna musiałaby, jak w projekcie PPP w Nowym Sączu
wziąć na siebie ryzyko zmiany stóp procentowych – indeksacja części wynagrodzenia
partnera prywatnego związanej z obsługą zadłużenia o zmianę stóp,
10. Korzystniej byłoby aby wynagrodzenie w formie opłaty za dostępność, w
komponencie związanym ze spłatą raty kapitałowej zaciągniętego przez partnera na
sfinansowanie inwestycji kredytu była w pierwszym okresie wypłaty wynagrodzenia
po 2024 roku skumulowana i zawierała wypłatę przypadających za lata 20202-2023
wypłat tej części.
11. Dobrze byłoby, aby projekt miał przygotowane na wstępie postępowania: projekt
umowy o PPP oraz projekt standardów utrzymania, tak aby negocjacje nie ciągnęły się
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w nieskonoczoność i aby partnerzy mieli pewność zdeterminowania strony publicznej
(biorąc pod uwagę kalendarz wyborczy).
12. Dopuszczalny jest model spółki PPP czyli instytucjonalnego PPP, ale także w modelu
z opłatą za dostępność czyli udostępnianiem obiektu do użytku Miastu. Model spółki
PPP mógłby być, z uwagi na to odsunięcie w czasie płatności wynagrodzenia
korzystniejszy dla partnera prywatnego pod względem kosztów finansowych.
13. W modelu PPP jak opisany wyżej: klasycznym DBFM ale bez D i spółki PPP musi
być zawarta pomiędzy miastem, bankiem partnera, umowa bezpośrednia. W samej
umowie o PPP musi być zawarty mechanizm programu naprawczego upoważniający
instytucję finansową/ bank do interwencji, gdyby strona publiczna uznała, że z
powodów lezących po stronie partnera rozwiązuje umowę przed terminem.
14. W zakresie utrzymania firma może świadczyć usługi (poprzez firmy z grupy) w
zakresie Facility Management, z udziałem podkwykonawców: sprzątania, ochrony,
utrzymania terenu i dachu, serwisów.
15. Zaproponowany podział ryzyka co do boisk i murawy jest racjonalny bo obniża
znacząco koszty PPP. Zużycie murawy i częstotliwość jej wymiany zależy od
warunków pogodowych i wykorzystania na wydarzenia sportowe i kulturalne. Im
większa elastyczność tym korzystniej dla Miasta. W końcu klub zagra na płycie
głównej od 13 do 25 meczy w roku (liga, towarzyskie, treningowe, sparingi). Boiska
treningowe będą bardziej wykorzystane.
16. Firma jest zainteresowana otrzymaniem informacji o ewentualnym ogłoszeniu
postępowania.
17. Gdyby było zainteresowanie ze strony miasta, przedstawiciele firmy chętnie spotkają
się w celu podzielenia się swoimi doświadczeniami z realizacji PPP w Polsce i
projektów sportowych a także projektów stadionowych PPP we Francji.

Kontakt:
Piotr Szewczyk
specjalista ds. PPP, prawnik
Dyrekcja Administracyjno-Finansowa, Warbud SA
E-mail: piotr.szewczyk@warbud.pl
Tel. Kom.: 664 976 395,
Tel. 22 567 61 36
www.warbud.pl

7

2.2 Stanowisko przedstawiciela firmy Mota- Engil Central
Europe S.A.
Sylwetka firmy:
Firma prowadzi działalność w wielu obszarach branży budowlanej. Mota-Engil Polska
reprezentuje międzynarodową Grupę Mota - Engil S.A. i jednocześnie jest spadkobiercą
ponad 50-letniej tradycji polskich przedsiębiorstw drogowych i mostowych Krakowskiego
Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Przedsiębiorstwa Budowy Mostów w Lubartowie. Do
zakresu kompetencji firmy należy w szczególności wykonawstwo robót publicznych
związanych z budową i modernizacją autostrad, wszelkiego rodzaju dróg, ulic i obiektów
mostowych.
Dowodem rozwoju firmy jest rozszerzenie pola działania o budownictwo kubaturowe oraz
rynek nieruchomości. Mota-Engil w lipcu 2010 roku zawarła umowę z Miastem Wrocław na
realizację Parkingu Podziemnego na 331 miejsc pod Placem Nowy Targ we Wrocławiu
w ramach koncesji na roboty budowlane. Wiosną 2011 roku pozyskała finansowanie
w EBOR. Przedsięwzięcie zostało oddane do użytku.
Firma bierze lub brała udział w następujących postępowaniach o zawarcie umowy koncesji,
umowy PPP w PZP, umowy PPP w trybie koncesji:
- parkingi w Bielsku- Białej, PPP w trybie koncesji,
- parkingi w Katowicach, PPP w trybie koncesji,
- parking w Krakowie, koncesja na roboty budowlane,
- akademiki w Lublinie, PPP w trybie koncesji,
- akademiki przy UKSW, PPP w trybie PZP,
- budownictwo komunalne w Krakowie, PPP w trybie PZP,
- budowa drogi w Dąbrowie Górniczej, PPP w trybie PZP,
- parkingi w Warszawie – koncesja na roboty,
- parkingi w Gdańsku – koncesja na roboty,
- akademiki przy CM UJ w Krakowie.
Firma uczestniczyła też w postepowaniu na realizację sądu w Nowym Sączu.

Stanowisko przedstawiciela firmy
Konsultanci pozyskali stanowisko przedstawiciela firmy w toku spotkania roboczego.
1. Firma jest bardzo zainteresowana rynkiem PPP w Polsce.
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2. Firma uczestniczy w projektach opartych o model z opłatą za dostępność i takie
projekty preferuje a projekt stadionu w Olsztynie może być zrealizowany według
przedstawiciela firmy, wyłącznie w modelu DBFM, tylko tu bez projektowania.
3. Firma uczestniczy też w projektach realizowanych w oparciu o ryzyko popytu – ma
projekt parkingu we Wrocławiu, jest w postępowaniu parkingowym w Warszawie,
była w Gdańsku, Krakowie i Katowicach. Jest bardzo zainteresowana zrealizowaniem
parkingów w formule PPP w Olsztynie.
4. Projekt budowy stadionu w Olsztynie jest dla firmy bardzo ciekawy. To, że partner
będzie musiał funkcjonować w projekcie po oddaniu obiektu do użytkowania przez
kilka lat bez opłaty za dostępność nie jest wielką przeszkodą, to tylko inżynieria
finansowa i w kolejnych latach miasto po prostu będzie musiało zapłacić więcej, niż
gdyby płaciło od momentu oddania obiektu do użytku. Jest to dla firmy też
okoliczność wygodna bo będzie to skutkowało tym, że tylko podmioty o dobrej
kondycji z dostępem do finansowania, będą mogły złożyć ofertę zatem bardzo spadnie
liczba konkurentów.
5. Z tego punktu widzenia, umowa powinna też być zawarta raczej na okres dłuży, np. 23
– 25 lat, może dłużej. Na jaki okres zostanie zawarta umowa kredytu przez partnera, to
trudno na tym etapie stwierdzić bo jest jeszcze za wcześnie, może się okazać, iż do
zamknięcia finansowego partner prywatny w projekcie będzie potrzebował więcej
czasu, np. 9 – 12 miesięcy, choć firma w normalnych okolicznościach mogłaby to
złożyć w ciągu 2 – 6 miesięcy od zawarcia umowy o PPP.
6. Dodatkowo znacznie poprawiałoby wykonalność projektu i jego bankowalność
indeksowanie w ramach opłaty za dostępność części odnoszącej się do kosztów
finansowych, krótko mówiąc przejęcie ryzyka stóp procentowych. Wynagrodzenie –
opłata za dostępność składałaby się zatem z 3 części – stałej odnoszącej się do spłaty
kapitału zaciągniętego przez partnera kredytu, zmiennej – części odnoszącej się do
kosztów finansowania, zmiennej – odnoszącej się do kosztów utrzymania, marży
partnera. Brak zapłaty wynagrodzenia w formie opłaty za dostępność, będzie
powodował raczej skumulowanie wynagrodzenia w pierwszych latach, ale teraz
trudno to ocenić, może miasto będzie musiało na początku zapłacić przynajmniej
część odnoszącą się do kosztów finansowych i kosztów utrzymaniowych, ale
wszystko zależy – od WPF. To jak podkreślił kwestia analiz miasta i jego doradców.
7. Miasto musi jednak wykazać determinację w realizacji projektu i byłoby dobrze gdyby
poza projektem budowlanym na początku dialogu, bo tylko dialog konkurencyjny
wchodzi w grę (PPP w trybie PZP),
8. Firma nie widzi problemu związanego z ryzykiem budowy w odniesieniu do faktu, że
miasto ma już projekt budowlany. Raz, jeśli dokumentacja jest na dobrym poziomie,
to po jej analizie firma może wziąć na siebie negatywne skutki – może się okazać, że
nie będzie żadnych lub będzie chciała przeprojektować obiekt w kilku miejscach,
głównie pewnie w obszarze samej konstrukcji czy rozwiązań komunikacyjnych, dwa,
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że może chcieć przejąć prawa do dokumentacji – może być ona wniesiona do PPP
przez miasto jako wkład własny.
9. Dla firmy na tym etapie co innego jest problemem. Firma nie ma obecnie aktywów
produkcyjnych w Olsztynie i okolicach. Zatem musiałaby zrobić projekt wraz
podwykonawcą z terenu Olsztyna lub okolic.
10. Istotne są także warunki udziału. Jeśli będą zbyt wyśrubowane pod względem
realizacji np. tylko stadionów, to może się okazać, że miasto dopuści podmioty o
zdolności technicznej, ale bez zdolności do zapewnienia finansowania na etapie, kiedy
nie otrzymają wynagrodzenia w formie opłaty za dostępność.
11. Okolicznością problematyczną może być klimat do realizacji projektów sportowych
ostatnio w Polsce oraz powiązanie tego z brakiem czy też karencją w zapłacie
wynagrodzenia przez pewien czas, w formie opłaty za dostępność.
12. Raczej mało prawdopodobne jest, aby jakikolwiek podmiot zdecydował się na
przejęcie ryzyka popytu stadionu. Firma na to nie zdecydowałaby się w żadnym
wypadku. Przedsięwzięcie musi być oparte o opłatę za dostępność.
13. Miasto musi wziąć na siebie ryzyko popytu i zarządzania komercyjnego stadionem.
14. Firma może wziąć na siebie utrzymanie obiektu, ale nie wchodzi w grę, aby wziąć na
siebie ryzyko zużycia energii elektrycznej, na tym etapie nie jest to możliwe. Pytanie
czy dokumentacja projektowa ewentualnie pozyskanie partnera w zakresie utrzymania
i zarządzania obiektami pozwoliłoby firmie wziąć na siebie to ryzyko, stadion
niezależnie od liczby kibiców zużywa pewnie tyle samo energii. Problemem jest
ryzyko zmian cen. Na pewno Miasto musi wziąć na siebie ryzyko aktów wandalizmu,
a jest to duże ryzyko zatem operator działający w imieniu Miasta, pewnie lokalny
ośrodek sportu musiałby być od tego ubezpieczony i pokrywałby z tego szkody
powstałe w wyniku poszczególnych aktów o które nie trudno na stadionie.
15. Utrzymanie murawy mogłoby wchodzić w grę, ale na to firma mogłaby się
zdecydować dopiero po uzgodnieniach z profesjonalnymi firmami dostarczającymi
murawy i utrzymującymi je. Murawa, zużycie energii elektrycznej, akty wandalizmu
to obszary ryzyka związane z częstotliwością wykorzystania obiektu, zwyczajowo
bierze je na siebie w projektach w modelu DBFM strona publiczna. Firma mogłaby
wziąć na siebie ewentualne ryzyko oświetlenia parkingu, klimatyzacji budynku,
ogrzewana budynku, ale już nie ogrzewania murawy, chociaż to zależy od
zastosowanych rozwiązań.
16. Firma mogłaby wziąć na siebie ryzyko zarządzana i utrzymania parkingu przy
stadionie.
17. W razie pytań przedstawiciel firmy stwierdził, iż chętnie spotka się z
przedstawicielami miasta.
18. Teren powinien być przekazany nieodpłatnie lub w drodze dzierżawy (symboliczne
kwoty).
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19. Miasto musi w umowie o PPP przewidzieć program naprawczy, tzn., że nie może z
byle powodu wyrzucić partnera a za każdym razem jak będą przesłanki do odstąpienia
lub wypowiedzenia umowy, powinno informować bank finansujący i udzielać mu
prawa do interwencji.
20. Banki będą oczekiwały określonych zabezpieczeń finansowania, tj. cesji z
ubezpieczenia, cesji z wynagrodzenia, zastawu na udziałach w spółce projektowej
(partner prywatny).
21. Warto pamiętać o regulacjach dotyczących terminów zapłaty. Dla partnera oznacza to
kredyt na VAT, bo będzie musiał go odprowadzić po wystawieniu faktury za budowę
(tam będzie harmonogram płatności skorelowany z płatnościami za usługi, czyli dwie
lub 3 pozycje, trzecie to koszty finansowe).
22. Oferty, jeśli nic się nie zmieni, będą składały spółki projektowe, polegające na
doświadczeniu podmiotów trzecich.
23. Pewnym ryzykiem dla projektu może być sama zmiana PZP oraz ustawy o PPP, nie
jest jasne do końca czy wszystkie zmiany będą szły w dobrym kierunku, czy nie
pojawią się jakieś niejasności i problemy.
24. Przedstawiciel firmy stwierdził, iż jest zainteresowany otrzymaniem informacji o
ewentualnym ogłoszeniu postępowania.
25. Jest też zainteresowany innymi projektami PPP w Olsztynie w modelu DBFM oraz
projektami parkingowymi.

Kontakt:
Marcin Podlecki
Mota-Engil Central Europe S.A.
E-mail: marcin.podlecki@mota-engil-ce.eu
Tel. Kom.: 602 467 612

Małgorzata Płotnicka
Corporate Development
Tel: 22 463 17 17
Fax.: 22 463 17 02
Tel. Kom.: 784 032 981
E-mail: Malgorzata.Plotnicka@mota-engil-ce.eu
Adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
www.mota-engil-ce.eu
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2.3 Stanowisko przedstawiciela firmy Unibep S.A.
Sylwetka firmy:
Firma działa na rynku budowlanym i deweloperskim. Realizuje m.in. baseny, hotele,
biurowce, budynki wielorodzinne. Jest dysponentem technologii budowy domów
modułowych z drewna.
Firma poprzez spółki córki działa na rynkach zagranicznych, posiada też spółkę do realizacji
projektów drogowych. Unibep ubiegał się o kilka dużych kontraktów na budowę stadionów,
niemniej nie znalazł się w tym segmencie. Ubiegał się też o realizację dużych hal. Jest
generalnym wykonawcą hali wielofunkcyjnej w Częstochowie, która ma pojemność rzędu 8
tys. miejsc. Firma działa niemal w całej Polsce, niemniej większość jej projektów to Polska
Wschodnia oraz Centralna.
Unibep był mocno zaangażowany w projekty PPP. Ubiegał się o pierwsze projekty na basen
w Oławie, projekty budownictwa komunalnego w Oławie i kilka innych, m.in. projekt
akademików w Lublinie. Po pierwszych doświadczeniach, Unibep nabrał dystansu do tego
typu projektów.
W ostatnim czasie, spółka z grupy Unibep – Unidevelopment zawarła umowę o PPP na
realizację w formule PPP- przez spółkę PPP, mieszkań komunalnych w gminie Kobyłka pod
Warszawą.

Stanowisko przedstawiciela firmy
Konsultanci pozyskali stanowisko przedstawiciela firmy w toku spotkania roboczego.
1. Firma jest zainteresowana projektami PPP w Polsce.
2. Ale projektami PPP wyłącznie opartymi o opłatę za dostępność jako wynagrodzeniem
partnera prywatnego. Projekty oparte o ryzyko popytu, gdzie wynagrodzenie zależy od
wykorzystania przez użytkowników mogą być realizowane przez firmę o ile np.
dotyczą projektów rewitalizacyjnych obejmujących budowę nowych obiektów
mieszkaniowych, na rynkach lokalnych, na których działają firmy z grupy Unibep lub
projektami, gdzie operator weźmie na siebie ryzyko popytu.
3. Firma ma doświadczenie w budowie projektów sportowych, realizowała halę w
Częstochowie na 7 tys. miejsc, basen olimpijski w Lublinie, aquapark w Suwałkach i
wiele innych. Firma ubiegała się też o budowę stadionu w Białymstoku.
4. Firma podchodzi do projektów PPP z pewną rezerwą. Większość z nich jest źle
przygotowana, strona publiczna nie do końca wie czego chce. Dobrze zatem, że
miasto zleciło projekt i będzie pozwolenie na budowę, przynajmniej wiadomo co ma
powstać i mniej więcej za ile.
5. Istotne jest, co można ewentualnie zrobić z samym projektem, np. czy pozwala i w
jakim zakresie wziąć partnerowi prywatnemu odpowiedzialność za świadczenie usług,
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ale jasne jest, iż w ewentualnym dialogu konkurencyjnym firma zapozna się z
dokumentacją. Pewnym rozwiązaniem byłoby poprzedzenie postępowania na wybór
partnera dialogiem technicznym, w którym firmy zainteresowane PPP będą mogły
zapoznać się z dokumentacją. Taki dialog powinien być po analizach finansowych,
aby uwzględnić również ewentualne rozwiązania modelu PPP zwłaszcza w kontekście
kwestii braku płatności opłaty za dostępność przez miasto jako wynagrodzenia
partnera, przez pewien czas po oddaniu obiektu do użytkowania.
6. Firma może na siebie wziąć ryzyko ochrony obiektu (poza imprezami i meczami),
administrowania obiektem, sprzątania, napraw, konserwacji serwisów. Miasto
powinno zarządzać komercyjnie obiektem udostępniać klubowi i czerpać pożytki, np.
z prawa do nazwy. Miasto powinno tez ponosić koszty zużycia energii, wody i
ścieków. To zapewni elastyczność kosztową miastu.
7. Firma nie ma preferencji co do długości trwania umowy o PPP, ale zważywszy na
kwestie warunków płatności, umowa nie może być ograniczona do np. 18 lat co
zwykle związane jest z okresem kredytowania, bo może to być za krótki okres przez
co wynagrodzenie będzie na tyle skumulowane że miasto go nie udźwignie, a będzie
to skutek braku płatności wynagrodzenia w pierwszych latach. Przy 65 mln netto, i np.
20 latach kredytu, to część kapitałowa może wynieść ok. 4 mln, a do tego koszty
finansowania, koszty utrzymania. Czyli opłata za dostępność to może być ok. 5 – 7
mln złotych rocznie netto.
8. Wiele zależy także od kosztów operacyjnych przejmowanych i gwarantowanych przez
partnera, także od tego kto przejmuje ryzyko zmiany stóp procentowych.
9. Uwzględniając koszty opłaty, niezapłaconej w pierwszych latach, skapitalizowanych
odsetek – bo kredyt będzie zaciągnięty to może to być 4 do 5 lat do rozłożenia na
następne 15, czyli 20 do 35 mln do dodania plus odsetki. Czy WPF Olsztyna to
udźwignie to odrębna kwestia, do analiz miasta. Trzeba dokładnie policzyć koszty
utrzymania stadionu.
10. Odrębną sprawą jest czy zgodzą się na to banki, będzie to raczej trudne. dobrze byłoby
aby miasto jednak cos płaciło po oddaniu obiektu do użytkowania – jakiś fragment
opłaty za dostępność.
11. Skala projektu jest tez odpowiednia. nie jest do projekt zbyt duży, ani za mały.
12. Miasto na pewno musi ponosić ryzyko zmiany prawa, zmiany podatków. Kwestią
istotną może być podatek od nieruchomości, zasadniczo dla partnera musi być on
neutralny.
13. W PPP inwestorem musi być miasto, tutaj jest to oczywiste.
14. Miasto powinno wziąć na siebie ryzyko współpracy z klubem i kibicami, żeby
ograniczyć ryzyko wandalizmu. Warto rozważyć kwestię wykorzystania boisk
treningowych i parkingu, żeby nie były wykorzystywane tylko w związku z
działalnością klubu piłkarskiego.
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15. Ryzyko siły wyższej jest do podziału ale raczej po stronie miasta. Strona prywatne
weźmie na siebie ryzyka w ramach standardów FIDIC.
16. Patrząc na inne projekty PPP w sporcie i rekreacji projekt powiedzie się jak miasto
określi czego oczekuje, będzie wiedziało ile może zapłacić i realnie uwzględni projekt
w WPF-ie, a nie że będzie wyparty przez kolejne projekty – to już na etapie negocjacji
musi być jasne inaczej firma nie widzi możliwości uczestniczenia w projekcie. Projekt
umowy też powinien być przekazany możliwe wcześnie a same negocjacje nie mogą
trwać lata, góra kilka miesięcy, tym bardziej, że jest projekt, więc jedyne proklityczne
obszary to zakres usług po oddaniu do użytkowania i harmonogram płatności
wynagrodzenia a także zabezpieczenia.
17. Banki będą oczekiwały cesji wierzytelności (opłaty za dostępność), może hipoteki.
Wynagrodzenie będzie musiało być ujęte w WPF.
18. Firma jest zainteresowana otrzymaniem informacji o ewentualnym ogłoszeniu
postępowania. Niemniej dobrze byłoby, aby zanim miasto zaprosi do składania ofert,
to po przeprowadzonych analizach przeprowadziło dialog techniczny i przekazało
ustalenia co do propozycji rozwiązań modelowych, harmonogramu płatności i
podziału zadań, żeby nie musiało później unieważniać postępowania.

Kontakt:
Daniel Górski
Dyrektor ds. Rozwoju, Unibep S.A.
E-mail: daniel.gorski@unibep.pl
tel. kom.: 691 771 397
tel.: 85 730 70 61

Jan Piotrowski
Prokurent, Unibep S.A.
E-mail: jpiotrowski@unibep.pl
Tel. Kom.: +48 604400683
Tel: +48 857307061
Fax: +48 857306868
Adres: ul.3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski
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2.4 Stanowisko przedstawiciela firmy LinkCity z grupy Bouygues
Construction
Sylwetka firmy
Linkcity Poland S.A. jest ramieniem deweloperskim Bouygues Construction w Polsce,
specjalizującym się w realizacji kompleksowych projektów wielofunkcyjnych i
rewitalizacyjnych, w tym w formule partnerstwa publiczno - prywatnego.
Linkcity Poland realizuje również niestandardowe inwestycje takie jak centra danych, obiekty
edukacyjne, hotelowe czy prywatne klinki. Mając, na uwadze dobro człowieka i środowisko
naturalne Linkcity Poland realizuje ideę budownictwa zrównoważonego.
Grupa Bouygues Construction realizowała projekty PPP poprzez spółkę Karmar. Firma ta
była zaangażowana w projekty w Radomiu (stadion), w Olsztynie (stadion), w projekt
parkingowy w Warszawie. Spółka celowa z grupy zawarła umowę o PPP na budowę
akademików w Krakowie dla Collegium Medicum UJ.
Ostatnio firma zgłosiła się poprzez spółkę celową do projektu rewitalizacyjnego na Dolnym
Mieście w Gdańsku, realizowanego w PPP.
Wcześniej firma angażowała się w projekt rekreacyjny PPP w Krakowie, w projekt
rewitalizacyjny w Gdańsku na Wyspie Spichrzów.
Firma jest mocno zaangażowana jako cała grupa w projekty PPP na całym świecie. Bouygues
i spółki z grupy mają projekty PPP od Australii po Kanadę. Najwięcej projektów PPP grupa
posiada w Europie w Wielkiej Brytanii i Francji. We Francji była odpowiedzialna za Stade
Velodrome w Maryslii, Stade de France, budowę siedzimy ministerstwa obrony i sztabu
generalnego w Paryżu w formule PPP. Realizowała liczne obiekty sportowe (poza PPP), a w
PPP obiekty liniowe oraz kubatorowe: akademiki, szkoły, szpitale, stadiony, hale sportowe.

Stanowisko przedstawiciela firmy
1. Bouygues ma doświadczenie i dostęp do doświadczenia całej grupy w zakresie
projektowania, budowy, finansowania, utrzymania i zarzadzania stadionami w PPP jak
i halami. Firma realizowała projekty: Stade de France, rozbudowy i modernizacji
stadionu w Marsylii – Stade de Velodrome, największego PPP w sporcie: Singapore
Sports Hub w Singapurze, hali widowiskowo sportowej w Budapeszcie.
2. Firma generalnie jest zainteresowana PPP w Polsce ale minimalna wartość nakładów
w projekcie musi wynosić co najmniej 50 mln złotych netto.
3. W małym stadionie można zastosować tylko model DBFM a tu, z uwagi na istniejącą
dokumentację: BFM. Nie jest możliwe zastosowanie innego modelu, z uwagi na niską
przychodowość obiektu na dodatek zależną od w sumie niezbyt mocnego klubu.
Inaczej byłoby w przypadku hali.
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4. Firma brała już udział w postępowaniu dla tego projektu w latach 2009 – 2010 w innej
formule.
5. Firma brała tez udział w projekcie stadionu w modelu DBFM w Radomiu, który nie
doszedł do skutku w tej formule i była zainteresowana projektem w Szczecinie.
6. Te wszystkie negatywne doświadczenia z projektów sportowych PPP w Polsce
powodują sporą rezerwę firmy do tego typu projektów, gdyż nie do końca jest jasne na
ile władze są zdeterminowane do ich realizacji, a nie są to „projekty pierwszej
potrzeby” jak szkoły, szpitale, drogi czy nawet ratusze. Dlatego ważne jest, aby strona
publiczna wykazała, że zależy jej na realizacji projektu, np. poprzez sprawne
opracowanie SIWZ, projektu umowy i przekazanie na początku negocjacji.
7. W ty projekcie jedynym wynagrodzeniem partnera może być opłata za dostępność.
Ryzyko popytu musi być alokowane po stronie publicznej.
8. Konsekwencją istniejącej dokumentacji jest ograniczenie po stronie firmy możliwości
przejęcia ryzyka negatywnych skutków dokumentacji projektowej, chyba że: partner
będzie mógł się z nią w całości zapoznać, będzie mógł ją zmienić w kwestiach
dopuszczalnych, bez istotnej zmiany pozwolenia, a zmiany doprowadzą do lepszego
poziomu zarządzalności ryzyk wynikających z projektu,
9. Wartość projektu: 65 mln netto jest interesująca, niemniej, projekt balansuje na
granicy, dlatego „Wstępnie” można ocenić go jako interesujący. Firma chętnie
otrzyma informacje o ewentualnym ogłoszeniu postępowania ale na tę chwilę trudno
powiedzieć, czy weźmie w nim udział.
10. Co do zasady możliwa jest ograniczenie wypłaty wynagrodzenia o pierwsze lata, ale
skutkuje to znaczącym wzrostem w latach wypłaty. Dodatkowo, istotne jest pokrycie
tego finansowania. Z tego punktu widzenia ważne jest np. rozważenie przez Miasto
np. modelu spółki PPP albo chociaż płatność wynagrodzenia partnera w tych
pierwszych latach na spłatę kosztów finansowych
11. Miasto będzie musiało też pokryć koszty utrzymania stadionu – te które są po stronie
Miasta i te które ma zrealizować partner.
12. Żeby powyższe było możliwe, czyli biorąc pod uwagę okres inwestycji w latach 20182020, a możliwości WPF-u od 2024, to umowa musiałaby być na co najmniej 18 -23
lata, najlepiej 23 lata, przy czym jest to długi horyzont czasowy obecnie trudny do
sfinansowania choć w modelu DBFM (tu BFM), możliwy.
13. Banki obecnie w Polsce negatywnie oceniają wszelką infrastrukturę sportową i
rekreacyjną w tym stadiony. Jest to źródło ryzyka wykonalności projektu.
14. Strona publiczna musi wziąć na siebie ryzyko zmiany stóp procentowych – indeksacja
części wynagrodzenia partnera prywatnego związanej z obsługą zadłużenia o zmianę
stóp. Inaczej koszty dla strony prywatnej robią się znaczące.
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15. W zakresie utrzymania firma może świadczyć usługi (poprzez firmy z grupy) w
zakresie Facility Management, z udziałem podwykonawców: sprzątania, ochrony,
utrzymania terenu i dachu, serwisów.
16. Firma nie weźmie na siebie ryzyka zużycia mediów poza ewentualnie ogrzewaniem
budynków.
17. Zaproponowany podział ryzyka co do boisk i murawy jest racjonalny bo obniża
znacząco koszty PPP.
18. Wykorzystanie płyty boisk i murawy i częstotliwość jej wymiany zależy od warunków
pogodowych i wykorzystania na wydarzenia sportowe i kulturalne. Im większa
elastyczność tym korzystniej dla Miasta.
19. Firma jest zainteresowana otrzymaniem informacji o ogłoszeniu ewentualnego
postępowania.
20. Strona publiczna powinna być świadoma konieczności zawarcia umowy bezpośredniej
z instytucjami udzielającymi partnerowi finansowania.
21. Strona publiczna musi też realnie podchodzić do wyceny ryzyka na etapie
postępowania. Sformułowania typu: leżące po stronie partnera, nie są odbierane
pozytywnie przez stronę prywatną, zwłaszcza w obszarze odstąpienia lub
wypowiedzenia umowy, jako podstawa do tych czynności.
Kontakt
Małgorzata Topolewska
Project Manager
Tel. kom: 697 901 396
tel. 22 321 44 73
E-mail: m.topolewska@linkcity.com
LinkCity – grupa Bouygues Construction
Adres: al. Wyścigowa 6 , 02-681 Warszawa
www.linkcity.com
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2.5 Stanowisko przedstawiciela firmy NDI
Sylwetka firmy:
Firma NDI SA jest spółką dewelopersko-realizacyjną z polskim kapitałem. Siedziba Spółki
mieści się w Sopocie, posiada również stałe biuro w Warszawie. Od 23 lat NDI organizuje i
realizuje projekty inwestycyjne na rynku nieruchomości i infrastruktury, wcielając się w rolę
dewelopera, generalnego wykonawcy, inwestora lub współinwestora inwestycji i
niejednokrotnie łącząc te role.
W swoim dorobku posiada realizację obiektów takich jak hotele, biurowce, w tym siedziby
prestiżowych instytucji ubezpieczeniowych i bankowych w Polsce, obiekty mieszkaniowe i
handlowe.
W zakresie infrastruktury do najważniejszych projektów NDI należy realizacja 2 etapów
Autostrady A1. Realizuje modernizację i przebudowę linii kolejowych i tramwajowych.
Łączna wartość realizacji przekracza 2,5 mld EUR.
NDI aktywnie uczestniczy w projektach PPP: Centrum Haffnera w Sopocie, budowa
ciepłowni w Olsztynie, budowa Sądu w Nowym Sączu. NDI należy do firm, które dysponują
potencjałem osobowym z doświadczeniem w PPP.

Stanowisko przedstawiciela firmy
Firma jest generalnie zainteresowana projektami PPP. W szczególności projektami z opłatą za
dostępność. Projekt można zrobić tylko w takiej formule.
Firma jest zainteresowana projektem z uwagi na fakt, iż można go zrealizować wyłącznie w
modelu korzystnym dla firm budowlanych – czyli z opłatą za dostępność. Kwestia opóźnienia
rozpoczęcia płatności nie stanowi dla firmy problemu, to kwestia inżynierii finansowej,
pytanie czy wytrzyma to WPF. Finansowanie dłużne będzie musiało być dłuższe niż zwykłe
15 lat, pewnie 20 lat a okres bez płatności zwiększy koszty finansowe w opłacie za
dostępność płatnej po okresie bez wynagrodzenia. Jasne jest, że miasto jeśli ma możliwość
realizacji projektów unijnych z dotacjami, powinno je realizować w pierwszej kolejności,
zatem takie podejście jest zrozumiałe.
Dla firmy kwestia opóźnienia wypłaty płatności opłaty za dostępność nie stanowi problemu,
pewnie dla większości graczy na rynku jednak stanowi. Ponadto warto zwrócić uwagę, iż
pozwala to szybciej zrealizować postulaty mieszkańców w zakresie inwestycyjnym, realizacja
wielu inwestycji szybciej podniesie jakość życia w danym mieście.
Firma jest zainteresowana projektem i bardzo chętnie spotka się z miastem w celu omówienia
szczegółów ewentualnej współpracy. Model powinien być jak najprostszy, czyli sprawdzony
model DBFM (bez D). Warto, aby zainteresowanym podmiotom przedstawić wyniki analiz
finansowych i doprecyzowany kosztorys, zwłaszcza rozliczenie projektu na WPF-ie. Jeśli
ryzyka będą ograniczone to projekt ma bardzo duże szanse być szybko zrealizowany.
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Niemniej, w opinii przedstawiciela firmy projekty sportowe w PPP źle się kojarzą i są trudne
do sfinansowania z uwagi na ocenę instytucji finansowych choć obecnie firma bierz udział w
projekcie w Gdańsku na niewielki obiekt sportowy. Stadiony nie są rentowne, trzeba
odzyskać zainwestowane środki z opłaty za dostępność. Wszystko jednak zależy od modelu i
wpływu projektu na WPF.
Miasta obecnie realizują stadiony poprzez spółki projektowe ale to rodzi problemy z pomocą
publiczną, dla wykonawcy to nie jest problem, ale po co komplikować skoro można
wykorzystać model PPP nawet model PPP ze spółką.
W PPP nie ma konieczności przenoszenia własności nieruchomości w ramach realizacji
projektu na partnera prywatnego (nawet do spółki PPP). Wystarczająca będzie dzierżawa
nieruchomości, po obniżonej cenie. Takie rozwiązanie zostało m. in. zastosowane w
zakończonym z sukcesem postępowaniu na wybudowanie Sądu Rejonowego w Nowym
Sączu.
W opinii przedstawiciela firmy stadiony generują też niewielkie przychody z działalności
komercyjnej, zależne od gry klubu. Klub najchętniej dostałby stadion do użytku za darmo.
Należy zwrócić szczególną uwagę na część wynagrodzenia dotyczącą czerpania pożytków z
części komercyjnej. Firma proponuje aby podzielić ryzyko popytu pomiędzy Podmiot
Publiczny i Partnera Prywatnego, tzn. w przypadku wygenerowania zysku podzielić zysk
pomiędzy oba podmioty, w przypadku wygenerowania straty również podzielić stratę na oba
podmioty, w sytuacji, gdy partner zarządza także stadionem. Możliwe są dwa modele: DBFM
–bez D bo jest projekt, i DBFMO też bez D. Pytanie co jest korzystniejsze dla Miasta, miasto
ma ośrodek sportu wiec jest w stanie zarządzać komercyjnie stadionem, z drugiej strony
operator mógłby buforować ryzyka miasta w relacji z klubem. Dla firmy najwygodniejszy
byłby model wybuduj-sfinansuj-utrzymuj, z opłatą za dostępność, bez ponoszenia ryzyka
zużycia mediów przez partnera prywatnego.
Umowa PPP powinna zawierać rozdział dotyczący podziału ryzyk w projekcie, z
szczegółowo rozpisanym podziałem odpowiedzialności pomiędzy strony oraz cały
mechanizm reagowania na spełnienie się poszczególnych ryzyk. Praktyką najczęściej
stosowaną jest przedstawienie w Umowie PPP ryzyk, za które Podmiot Publiczny bierze
odpowiedzialność, a za wszystkie niewymienione bierze odpowiedzialność Partner Prywatny.
Poniżej przedstawiamy zakres ryzyk, za które w naszej ocenie Podmiot Publiczny powinien
przejąć odpowiedzialność:
1. Ryzyko stanu prawnego nieruchomości;
2. Ryzyko związane z wydaniem decyzji administracyjnych i uzgodnień, np. nadmierne
wydłużenie czasu wymaganego na uzyskanie ww. decyzji – Partner Prywatny może
być jedynie odpowiedzialny za złożenie w terminie prawidłowego i kompletnego
wniosku o wydanie odpowiednich decyzji i uzgodnień, natomiast nie może wziąć
odpowiedzialność za procedowanie wniosków przez urzędników, głównie będzie tu
chodziło o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, skoro jest pozwolenie na budowę,
3. Ryzyko zwłoki w przekazaniu terenu przez Podmiot Publiczny;
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4. Ryzyko archeologiczne; ono może się pojawić na etapie inwestycji,
5. Ryzyko geologiczne, skoro jest dokumentacja, ryzyko to jest niewielkie, dlatego
powinno być też po stronie miasta,
6. Ryzyko szczególnie niekorzystnych warunków meteorologicznych;
7. Ryzyko strajków
podwykonawców);

(poza strajkami pracowników Partnera Prywatnego i jego

8. Ryzyko aktów wandalizmu, rozumiane jako wszelkie szkody wynikające z
użytkowania budynków i ich wyposażenia niezgodnie z instrukcją użytkowania;
9. Ryzyko polityczne, to jest szczególne ryzyko przy projektach sportowych,
10. Ryzyko zmian prawa, w tym ryzyko zmiany stawek podatków VAT, CIT i podatku
od nieruchomości;
11. Ryzyko siły wyższej (podzielone pomiędzy strony);
Jeżeli ryzyko zużycia mediów miałoby być po stronie Partnera Prywatnego, to ryzyko stawek
jednostkowych za media powinno być w całości pokryty przez Podmiot Publiczny.
Dodatkowo do rozważenia jest kwestia ryzyka stopy procentowej. Podmiot Publiczny
stosując formułę PPP w formacie opłaty za dostępność, de facto uzyskuje rozłożenie płatności
za wykonane roboty budowlane na okres kilkunastu lat. Tutaj trzeba pomyśleć o dłuższym
okresie.
Finansowanie owych robót budowlanych będzie finansowane na podstawie kredytu
inwestycyjnego, którego koszty będą wprost zależne od wysokości stawki WIBOR. W tym
przypadku można przyjąć dwa rozwiązania:
1) Partner Prywatny przejmuje na siebie to ryzyko i uwzględnia to ryzyko tworząc
dodatkową rezerwę w kwocie swojej oferty na zmianę stawki procentowej (a
prawdopodobieństwo jej zmiany w okresie 20-letnim, tym bardziej obecnie jej
wzrostu, graniczy niemal z 100% pewnością), tym samym powodując, że Podmiot
Publiczny zapłaci po prostu więcej za realizację przedmiotu umowy;
2) Podmiot Publiczny przejmie na siebie to ryzyko, a Partner Prywatny zostanie
zobowiązany do zawierania i optymalnego rozliczania instrumentów
zabezpieczających ryzyko stopy procentowej w interwałach np. 3-5 letnich i co 3-5 lat
następować będzie rekalkulacja wynagrodzenia o warunki nowo zawartych
instrumentów zabezpieczających ryzyko stopy procentowej. Tym samym Podmiot
Publiczny uzyska bezpieczeństwo finansowe w zakresie potencjalnego wzrostu kosztu
realizacji przedmiotu umowy, a jednocześnie nie będzie finansował jakiejkolwiek
rezerwy z tytułu tego ryzyka.
Rozwiązanie drugie jest rekomendowane i obecnie stanowi standard rynkowy –
przedstawiciel firmy wskazał, że podobne zapisy zostały zastosowane m.in. w projekcie Sądu
Rejonowego w Nowym Sączu (z wyjątkiem zastosowania IRS, a w zamian wynagrodzenie
było co miesiąc korygowane o obowiązującą stawkę WIBOR).
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Najistotniejszymi czynnikami, na które firma zwraca uwagę przy podejmowaniu decyzji o
zaangażowaniu się w projekt są wartość projektu oraz model płatności w projekcie.
Wartość projektu ma znaczenie przy uzyskiwaniu finansowania dłużnego, ponieważ banki nie
wyrażają większego zainteresowania projektami o wartości niższej niż 20 mln PLN
realizowanymi w formule PPP.
Dlatego projekt o skali 60 mln plus powinien być interesujący dla instytucji finansujących
chociaż problemem może być brak płatności przez pierwsze lata, co oznacza dla partnera
większe kapitałowe zaangażowanie w projekt i konieczność wynegocjowania dłuższego
okresu kredytowania projektu. Firma jest w stanie zrealizować projekt mimo takiego
warunku, eliminuje on słabe finansowo podmioty. Dodatkowo można zabezpieczyć ryzyko
poprzez realizację projektu w spółce PPP ale nie przy tak skomplikowanej strukturze jak przy
projekcie MPEC i bez solidarnej odpowiedzialności.
Kolejna sprawa to zarządzanie stadionem. Paradoksalnie największym problemem stadionu to
klub i jego kibice, czyli główni użytkownicy obiektu. Klub i kibice maja raczej postawę
roszczeniową dlatego należy się liczyć z problemami w relacji z klubem, które zwykle
wynikają ze złego zarządzania klubem, z braku pieniędzy z kiepskich wyników sportowych.
Problemy z kibicami wynikają zwykle z burdami i aktami wandalizmu (niedawny przykład
Legii).
NDI jako firma patrzy na projekty pod kątem pracy koniecznej do wykonania i
zaangażowania zespołu. Praca przy projektach o niskiej wartości niesie za sobą takie samo
zaangażowanie i konieczność wykonania takiej samej pracy, jak przy projektach o
zdecydowanie wyższej wartości nakładów. Jednakże, model wynagrodzenia partnera
prywatnego ma zdecydowanie najważniejsze znaczenie, ponieważ określa czy dany projekt
jest opłacalny do realizacji dla partnera prywatnego.
To nie oznacza, że musi to być projekt realizowany w formule opłaty za dostępność, może to
być projekt uwzględniający czerpanie korzyści z działalności części komercyjnej projektu ale
musi to mieć uzasadnienie w istniejących warunkach rynkowych, podziale ryzyk i wysokości
kosztów projektu.
Podsumowując, czy to jest projekt MPEC czy stadionu, koszt transakcji dla firmy będzie
podobny, dlatego im szybciej miasto udostępni projekt stadionu, projekt umowy o PPP,
projekt specyfikacji tym lepiej dla partnerów, poniosą niższe koszty, gdyby okazało się, że
oczekiwania strony publicznej są niemożliwe do spełnienia.
Takim oczekiwaniem może być, choć na tym etapie firma nie może tego rozstrzygnąć kwestia
utrzymania murawy i jej wymian. Najlepiej byłoby gdyby to ryzyko zostało po stronie
publicznej z uwagi na częstotliwość imprez i wykorzystania przez klub, zwłaszcza że miasto
zamówiło projekt. Na utrzymanie murawy wpływ ma także jej nasłonecznienie i
napowietrzenie i pozostałe warunki pogodowe.
W opinii przedstawiciela firmy, aby dodatkowo ograniczyć w projekcie dostęp dla
podmiotów o wątpliwej zdolności finansowej warto rozważyć wymagania promesy
kredytowej na etapie składania oferty. Wymaganie Promesy Kredytowej jest właściwym
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postępowaniem, ponieważ ogranicza to ryzyko niefinansowalności umowy PPP oraz
przyśpiesza uzyskanie zamknięcia finansowego po podpisaniu Umowy PPP. Istotna jest
warunkowość promesy kredytowej
– jeżeli wymagana będzie promesa kredytowa
bezwarunkowa, to złożenie oferty będzie się wiązało z wyższymi kosztami złożenia oferty
(prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego dla instytucji finansującej) oraz wymagać
będzie więcej czasu. Z tego względu, sugeruje się wymaganie promesy kredytowej
warunkowej, której realizacja będzie uwarunkowana pomyślnym procesem due dilligence
umów projektu (ogranicza koszty, a i tak wymaga uzyskania decyzji komitetu kredytowego
instytucji finansującej). A im szybciej projekt umowy o PPP – najlepiej kompletnej, będzie
udostępniony, tym lepiej i szybciej można zrobić due deligence.
Natomiast zwyczajowo okres na zamknięcie finansowe jest zależny od tego czy i jaka
promesa kredytowa będzie wymagana do załączania do oferty. Generalnie można ująć, że w
przypadku promesy bezwarunkowej 4 miesiące, w przypadku promesy warunkowej 6
miesięcy, w przypadku braku wymogu promesy kredytowej min. 9 miesięcy.
Tutaj w projekcie może trzeba będzie przewidzieć okres 12 – 18 miesięcy na zamknięcie
finansowe, chyba że umowa o PPP będzie kompletna, oparta o standardy w zakresie robót i
ich odbioru, będzie zawiera umowę bezpośrednią, program naprawczy – czyli możliwość
interwencji banku w umowę jeśli miasto będzie chciało ją zakończyć przedterminowo
(zawieszenie i ewentualne odstąpienie w wyniku działań banku od rozwiązania umowy o PPP
przed terminem).
Firma nie ma preferencji w zakresie długości trwania umowy, natomiast należy podkreślić,
że długość okresu obowiązywania umowy ma bezpośrednie przełożenie na zobowiązania
Podmiotu Publicznego:
- krótszy okres powoduje wyższe zobowiązania w skali roku, natomiast niższe w skali całego
projektu,
- dłuższy okres na odwrót, powoduje niższe zobowiązania w skali roku, ale wyższe w skali
całego projektu.
Okres obowiązywania Umowy powinien być przede wszystkim wynikową preferencji i
możliwości finansowych Podmiotu Publicznego. Dodatkowo, należy nadmienić, że instytucje
finansowe są gotowe finansować projekty PPP do 20 lat bez jakichkolwiek problemów. W
zakresie czy jest możliwe dłuższe finansowanie, zależy wyłącznie od struktury projektu i
struktury zabezpieczeń na poczet instytucji finansującej.
Należy podkreślić, że najczęściej stosowaną praktyką i akceptowaną przez wszystkich
uczestników rynku PPP jest podział wynagrodzenia Partnera Prywatnego na dwie części:
(1) opłata za dostępność składająca się z spłaty nominalnej nakładów inwestycyjnych oraz
kosztu finansowania nakładów inwestycyjnych;
(2) opłaty za utrzymanie będącą wynikową świadczenia usługi dostępności i składającą się z
elementów kosztowych wprost proporcjonalnych do zakresu obowiązków Partnera
Prywatnego, określonych w Standardzie Utrzymania.
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Mając to na uwadze, należy podkreślić, że system karania powinien być 2-wymiarowy:
za brak dostępności budynku/pomieszczeń, rozumianych jako całkowity brak możliwości
użytkowania, następuje obniżenie części 1., opłaty za dostępność, natomiast za rażące nie
dotrzymanie standardu utrzymania, naliczana jest kara obniżająca część 2., opłatę za
utrzymanie.
Należy tutaj podkreślić, że instytucje finansujące nigdy nie zgodzą się na zapisy umowne
umożliwiające obniżenie wynagrodzenia z części 1. do 0 PLN (nie dotyczy części 2., opłaty
za utrzymanie). Ich oczekiwania w tym zakresie są jednoznaczne – opłata za dostępność w
wysokości niezbędnej do obsługi i spłaty zobowiązań z tytułu kredytów inwestycyjnych nie
może być naruszalna.
Jednocześnie, nie można odbierać Podmiotowi Publicznemu prawa do karania Partnera
Prywatnego za nie dotrzymanie dostępności i dlatego też w umowach najczęściej stosowane
jest kumulowanie obniżenia wynagrodzenia i rozkładanie obniżenia wynagrodzenia na
kolejne miesiące, natomiast w skrajnym przypadku naliczenia kar umownych / obniżenie
wynagrodzenia do określonego procentu łącznej wartości wynagrodzenia Partnera
Prywatnemu z tytułu realizacji Umowy PPP, Podmiot Publiczny powinien mieć prawo
wypowiedzenia umowy PPP z winy Partnera Prywatnego.
Bardzo istotną kwestią dla banków jest również system rozliczania się stron na wypadek
rozwiązania / wypowiedzenia umowy PPP, na co już teraz wskazujemy. W trakcie
potencjalnego dialogu konkurencyjnego przedstawimy Państwu szczegółowe rozwiązania w
tym zakresie.
Należy w sposób kompleksowy i bankowalny uregulować jedną z najistotniejszych kwestii
warunkujących możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego dla inwestycji, to jest
kwestię rozwiązania / wypowiedzenia umowy oraz kwestię rozliczenia stron w konsekwencji
powyższego.
Kwestie odszkodowań dla stron powinny uwzględniać partnerski stosunek podmiotów w
projekcie. Oznacza to, że każdego podmiotu powinny dotyczyć takie same zasady dotyczące
rozliczeń w przypadku rozwiązania / wypowiedzenia umowy, z winy jednej ze stron. Wynika
to z okoliczności, że bez względu na podstawę rozwiązania umowy, Podmiot Publiczny
uzyskuje pełny i samodzielny tytuł do zrealizowanej inwestycji (aktywów). Brak rozliczeń
nakładów inwestycyjnych oznaczałby, że Podmiot Publiczny uzyskuje w skrajnym przypadku
nakłady bez żadnej płatności czyli za darmo, co nie ma miejsca nawet w normalnych
zamówieniach publicznych przy odstąpieniu od umowy z winy wykonawcy.
W umowie należy rozgraniczyć dwa przypadki naruszeń umowy, tj. brak dostępności części
lub całości obiektu oraz niedotrzymanie standardu utrzymania obiektu. W przypadku braku
dostępności, kwota obniżenia wynagrodzenia powinna być ustalana jako iloraz niedostępnej
powierzchni użytkowej do całkowitej powierzchni użytkowej obiektu pomnożony przez
wysokość części pierwszej wynagrodzenia Partnera Prywatnego w ujęciu miesięcznym i
pomnożone przez iloraz ilości dni kalendarzowych w danym miesiącu.
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Z kolei, w przypadku niedotrzymania standardu utrzymania, zastosowanie powinien mieć
system punktów karnych, polegający na tym, że za każde niedopełnienie obowiązków
utrzymaniowych otrzymuje się określoną ilość punktów karnych.
Inaczej mówiąc, każde zdarzenie związane z niedopełnieniem obowiązków utrzymaniowych
ma przypisaną liczbę punktów karnych. Jeden punkt karny zostaje wyceniony na określoną
wartość wyrażoną w PLN. Iloczyn otrzymanych punktów karnych i wartości za jeden punkt
karny daje wartość kary za dany okres.
Proponuje się zwykle zastosowanie limitu punktów karnych, które będą stanowiły granicę
odpowiedzialności Partnera Prywatnego. Jeżeli w danym okresie Partner Prywatny otrzyma
liczbę punktów poniżej zastosowanego limitu punktów karnych, to nie zostanie obciążony
karą. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu punktów karnych obniżeniu podlegałaby
wartość części drugiej wynagrodzenia w zakresie za działania eksploatacyjne, w skrajnych
przypadkach do 0,00 PLN w danym okresie.
Punkty karne naliczone, a których wartość nie została potrącona z części drugiej
wynagrodzenia Partnera Prywatnego w danym miesiącu, przechodzi na kolejny miesiąc i
zostanie potrącona z kolejnej płatności miesięcznej aż do wyczerpania naliczonych punktów
karnych. Umowa powinna określać pułap maksymalny kar i obniżeń wynagrodzenia, którego
osiągnięcie przez Partnera Prywatnego skutkowałoby uzyskaniem przez Podmiot Publiczny
prawa do rozwiązania umowy z winy Partnera Prywatnego.
Przy projektach PPP najważniejsze dla instytucji finansujących jest aby projekt zapewniał
uzyskiwanie przychodów gwarantujących obsługę i spłatę zobowiązań z tytułu kredytów
inwestycyjnych.
W związku z tym najlepszą formą wynagrodzenia dla instytucji finansującej będzie opłata za
dostępność, ponieważ gwarantuje ona uzyskiwanie stałych dochodów przez cały okres
trwania projektu. Stałe dochody zmniejszają ryzyko problemów ze spłatą zobowiązań
kredytowych, co przekłada się na możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowych i
tym samym niższych kosztów finansowania przedsięwzięcia.
Generalnie firma dobrze ocenia Olsztyn, jako wymagającego partnera, niepotrzebnie pewne
rzeczy są tylko komplikowane jak np. w projekcie MPEC, ale to inny zakres i zupełnie inna
specyfika a poza tym pierwszy tego typu projekt w Polsce.
Firma jest zainteresowana otrzymaniem informacji o postępowaniu, gdyby był organizowany
dialog techniczny poprzedzający rozpoczęcie postępowania PPP, też chętnie weźmie w nim
udział, żeby zapoznać się m.in. z dokumentacja projektową. Ważne jest również zapoznanie
się z dokładnymi propozycjami wyliczeń w modelu PPP i alternatywnym modelu spółki PPP.

Kontakt:
Marcin Golly
Kierownik ds. Rozwoju Projektów
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Pion Rozwoju Biznesu
tel. 58 771 77 63,
tel. kom. 728 447 616
mgolly@ndi.com.pl

Marcin Kłopotowski
E-mail: mklopotowski@ndi.com.pl
T: +48 58 771 77 00
F: +48 58 771 77 01
E-mail: ndi@ndi.com.pl
www.ndi.com.pl
NDI S.A.
ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
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2.6 Stanowisko przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego
Sylwetka banku na rynku PPP w Polsce:
BGK jest bankiem mocno zaangażowanym w rynek PPP w Polsce. Jako jeden z nielicznych
zbudował komórkę wyspecjalizowaną w PPP i projektach infrastrukturalnych.
Bank w ostatnim czasie angażował się w projekt w Sopocie (rewitalizacja dworca), w projekt
spalarni odpadów w Poznaniu ( w konsorcjum udzielił finansowania), w projekty domów
komunalnych i budowy drogi w Dąbrowie Górniczej.
Bank ponadto zaangażował się po stronie prywatnej w postępowanie w Radomiu na budowę
stadionu (wcześniej angażował się po stronie prywatnej w postępowanie w Olsztynie – na
stadion i galerię handlową).
Bank uczestniczy aktywnie w konsultacjach rynkowych dla projektów planowanych w PPP.
Jest zaangażowany w projektach, które się obecnie toczą: w Nowym Sączu, Gdańsku,
Olsztynie i innych. Bank silnie współpracuje z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi.
BGK zapewnił finansowanie dla kilku projektów PPP w Polsce (m.in. dworzec, sąd w
Nowym Sączu).

Stanowisko przedstawiciela banku:
Przedstawiciel banku przedstawił stanowisko instytucji w toku rozmowy telefonicznej.
Stwierdził iż w jego opinii ankieta kierowana jest jednak bardziej do partnerów prywatnych,
niż do banku.
Stanowisko przedstawiciela banku można podsumować:
1. Projekt stadionu w PPP jest w Polsce dość trudny, choć obiekty na EURO 2016 we
Francji powstały w ramach PPP. Były to jednak dużo większe obiekty.
2. Projekt wstępnie wydaje się interesujący, niemniej problemem jest kwestia „karencji”
w zapłacie opłaty za dostępność.
3. Wydaje się, iż pewnym rozwiązaniem jest powołanie spółki celowej, może to być
spółka PPP w ramach umowy o PPP, istotne jest aby bank który udzieli kredytowania
miał chociaż spłacane odsetki a bez wynagrodzenia w PPP partner będzie musiał sam
to przez pewien czas finansować co powoduje, że aby osiągnąć oczekiwany IRR
(obecnie w PPP minimum to ok. 10 -11%), po tym okresie bez płatności opłaty za
dostępność, będą one znacznie wyższe. Pytanie jakie będzie miało to skutki dla WPF.
Partner prywatny w tym rozumieniu będzie spółką celową, a zatem inwestor będzie
musiał dokapitalizować tę spółkę, udzielić jej pożyczki. To też ma swoją cenę.
4. Generalnie nie należy odrzucać z powodu tego typu trudności modelu PPP, ale w grę
wchodzi wyłącznie model z opłatą za dostępność i to może rodzić obawy np. wśród
radnych bo w opłacie za dostępność będzie uwzględniony koszt pieniądza w czasie.
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Dlatego projekt musi w tej formule mieć poparcie. Nie powinien być postrzegany jako
„projekt” wyborczy.
5. Kwestia alokacji ryzyka związanego z operowaniem powinna być przedmiotem
pogłębionych testów rynkowych i analiz, fakt przejęcia lub nie ryzyka rynkowego
będzie kluczowy dla grona potencjalnych podmiotów mogących pełnić rolę partnera
prywatnego i powinna implikować kryteria dopuszczeniowe do dialogu
konkurencyjnego. Nie jest wskazane, aby w przypadku projektu z przejęciem ryzyka
popytu jako potencjalni partnerzy prywatni znalazły się głównie podmioty budowlane
choć to mało prawdopodobne aby projekt był realizowany z przejęciem ryzyka
popytu, nawet dla stadionów, na których grają kluby Ekstraklasy.
6. Projekt wymaga solidnego przygotowania pod względem analitycznym w
szczególności z uwagi na WPF, skoro opłata w modelu PPP musiałaby być odłożona
do roku 2024, może się okazać, że nawet nie do 2024 a 2026. Pytanie czy wszystkie
projekty, które miasto ujęło w WPF będą realizowane, może pojawią się oszczędności.
Obecnie to dość trudny moment do wyrokowania, bo właśnie może się okazać, że w
WPF będą znaczne przesunięcia.
7. Jeśli miałaby być umowa o PPP to z uwagi na tę „karencję” w zapłacie
wynagrodzenia, z punktu widzenia Miasta powinna być zawarta na 20 lat, ale na rynku
dostępne jest raczej kredytowanie ok. 15 lat. Dla banku na tym etapie trudno zająć
jednoznaczne stanowisko. Ważna też będzie skala projektu, 65 mln, netto wstępnie to
znaczący koszt, ale pytanie czy nie będzie on wyższy po opracowaniu kosztorysu i czy
pytanie nie ma możliwości „odchudzenia” projektu.

Kontakt:
Tomasz Sawicki
Ekspert
Wydział Strukturyzacji Transakcji, Departament Finansowania Strukturalnego BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego
E-mail: tomasz.sawicki@bgk.com.pl
Tel. kom.: 797 335 517
Tel.: 22 599 80 57
Fax: 22 599 80 52
Adres:
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
www.bgk.com.pl
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2.7 Stanowisko przedstawiciela banku PKO BP S.A.
Sylwetka banku na rynku PPP w Polsce
Bank PKO BP jest jednym z bardziej aktywnych podmiotów na rynku PPP w Polsce. Jednym
z pierwszych projektów, w który był zaangażowany, to Centrum Haffnera w Sopocie,
realizowany poprzez spółkę celową. Przedsięwzięcie było realizowane przed wejściem
w życie ustawy o PPP z 2008 roku.
Innymi projektami, w których bank aktywnie wspierał podmioty prywatne to I postępowanie
w Dąbrowie Górniczej na projekt „Tuczynawa” (budowa drogi w modelu PPP z opłatą za
dostępność) oraz projekt rewitalizacji dworca w Sopocie. Bank był zaangażowany w projekt
PPP polegający na prowadzeniu remontów i utrzymania dróg w woj. dolnośląskim.
Bank jest zaangażowany w finansowanie projektu koncesji na parking przy Hali Stulecia we
Wrocławiu, gdzie przedsięwzięcie realizuje Budimex. Bank w konsorcjum udzielił
finansowania na spalarnię realizowaną w PPP w Poznaniu.
W ostatnim czasie bank był mocno zaangażowany w promowanie idei PPP w Polsce. W
2011 roku był sponsorem serii konferencji poświęconej tej tematyce organizowanych przez
dziennik „Rzeczpospolita”. Bank od wielu lat bierze aktywny udział w konsultacjach
rynkowych projektów PPP: parkingowych, sportowych i rekreacyjnych czy związanych z
energetyką, w tym energią odnawialną.
Bank jako jeden z nielicznych obecnie w Polsce, dysponuje zespołem zdolnym przegotować
odpowiednie finansowanie dla projektów PPP, zarówno w modelach koncesyjnych, spółkach
PPP jak i modelach z płatnościami podmiotu publicznego w tym z opłatą za dostępność.

Stanowisko przedstawiciela banku
Konsultanci pozyskali stanowisko przedstawicieli banku w toku kilku telekonferencji.
1. Przedstawiciele banku zwrócili uwagę na kilka węzłowych problemów.
2. Dokumentacja projektowa zlecona przez miasto może ograniczyć ryzyko budowy po
stronie prywatnej, co może mieć swoje negatywne konsekwencje w zakresie
klasyfikacji zobowiązań z tytułu umowy o PPP, oczywiście partnerzy mogą przejąć
ryzyka wynikające z dokumentacji, wówczas nie będzie problemu, jest to do ustalenia
na etapie dialogu,
3. Dopóki nie jest ustalony zakres budżetu projektu (przedstawiono informację, iż jest w
trakcie opracowania) a szacunkowe dane dotyczą 65 mln netto, trudno odnieść się, czy
projekt może być udźwignięty przez WPF miasta, niemniej warunek odsunięcia w
czasie płatności opłaty za dostępność znacznie podraża projekt dla miasta, zwykle
finansowanie jest aranżowane na 15 lat tutaj będzie potrzebne na 20 żeby ewentualnie
rozłożyć to w czasie w przypadku PPP,
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4. PPP i obiekty sportowe, zwłaszcza stadiony, jest raczej źle odbierane, ryzyko w banku
będzie podchodzić bardzo negatywnie do projektu, z resztą w opinii przedstawicieli
banku, w każdej instytucji finansowej, miasto musi dać czytelne sygnały że jest
gotowe projekt zrealizować,
5. Model PPP może być zastosowany ale tylko z opłatą za dostępność, partner prywatny
musiałby się zaangażować kapitałowo bardziej niż w typowym DBFM z uwagi na
brak opłaty za dostępność w pierwszych latach, dlatego każda płatność miasta w tym
okresie jest korzystna, alternatywnie może mieć zastosowanie spółka PPP, z
kapitałowym niewielkim zaangażowaniem miasta na tym pierwszym etapie (zamiast
zapłaty wynagrodzenia na rzecz spółki PPP),
6. W modelu PPP niezbędne będzie przejęcia ryzyka stóp procentowych – indeksowanie
części wynagrodzenia, opłaty za dostępność, o zmianę stóp, ryzyko marży byłoby po
stronie partnera, ale w praktyce i tak przeniesione w opłacie na miasto. Przy indeksacji
koszt projektu jest niższy dla miasta (niższa opłata),
7. W opinii przedstawicieli banku znacznie poręczniejszy byłby model spółki miejskiej z
powierzeniem jej zadania realizacji i zarządzania stadionem za wynagrodzeniem.
Miasto mogłoby wnieść do spółki teren i stadion obecny, projekt i pozwolenie oraz
kapitał na obsługę zadłużenia i projektu do momentu odzyskania przez miasto z uwagi
na WPF, zdolności zapłaty wynagrodzenia. Byłby to podobny model do
zastosowanego w Białymstoku, czyli spółka otrzymałaby wynagrodzenie za
inwestycję i za koszty operacyjne. Spółka wzięłaby kredyt oraz to spółka
amortyzowałaby stadion. Spółka byłaby inwestorem.
8. Oczywiście wszystkie ryzyka byłyby na spółce a co za tym idzie na mieście, czyli nie
można wykluczyć podobnych problemów jak ze stadionem w Białymstoku z
przetargami. Im mniej zleceń z JST na tej wielkości roboty tym większe
zainteresowanie i presja ze strony rynku – walka o projekty.
9. W tym kontekście PPP ogranicza konkurencję ze strony mniej wiarygodnych
finansowo podmiotów, a z uwagi na wynagrodzenie a w zasadzie jego brak w
pierwszych latach jest dodatkowe ograniczenie do jeszcze silniejszych podmiotów. To
może znaleźć wyraz w wycenie nakładów.
10. Ważne jest zatem poznanie kosztorysu projektu i przeanalizowanie wpływu modelu
PPP i spółki na WPF miasta, ale spółka projektowa miasta będzie budziła mniej
problemów z percepcją projektów niż PPP.
11. Za wcześnie jest też określać na jakich warunkach projekt mógłby uzyskać
finansowanie w banku.
12. Rozwiązaniem może dla problemów miasta byłoby dofinansowanie z MSiT, ale bank
nie ma w tej chwili rozeznania czy to jest w ogóle możliwe i na jakich zasadach.
13. Inną sprawą jest kwestia zmiany regulacji PPP i PZP to rodzi pewne ryzyka dla
projektu. Istotne też będą ryzyka podatkowe, zwłaszcza podatku od nieruchomości, bo
stadion w dużej mierze to budowla, jest to trochę też uznaniowe, zatem ważne jest, dla
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spółki projektowej miasta, aby nie obciążać jej zanadto podatkiem od nieruchomości,
dla miasta to puste przepływy ale w wynagrodzeniu dla spółki trzeba uwzględnić
VAT. W przypadku spółki ważny też jest biznesplan spółki i źródła jej przychodów.
Jest to projekt in-house’owy.
14. W PPP pod tym względem jest łatwiej, nie ma problemów z granicami pomocy
publicznej. Można ewentualnie rozważyć powtórkę modelu spółki PPP z projektu
MPEC tylko skala jest mniejsza i pytanie jest, jaki miałby być ten poziom
finansowego zaangażowania inwestora kapitałowego.

Kontakt:
Mariusz Noch
Dyrektor Biura, PKO Bank Polski, Departament Klienta Korporacyjnego i Sektora
Publicznego, Biuro Sprzedaży Klienta Sektora Publicznego
E-mail: mariusz.noch@pkobp.pl
Tel. Kom.: 600 466 067
Paweł Bizoń
PKO Bank Polski, Departament Klienta Sektora Publicznego, Biuro Sprzedaży
Tel. Kom.: 696 405 520
E-mail: Pawel.Bizon@pkobp.pl
Tel. 22 521 88 61
Fax: 22 521 86 73
Adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa
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2.8 Stanowisko przedstawiciela Banku PEKAO S.A.
Sylwetka banku:
Bank PEKAO jest mocno zaangażowany w finansowanie projektów PPP w Polsce, m.in. w
konsorcjum z bankiem PKO BP oraz BGK udzielił finansowania partnerowi prywatnemu na
budowę spalarni śmieci w Poznaniu.
Bank jest jednym z nielicznych, który od lat dysponuje doświadczonym w PPP zespołem.
Bank jest zainteresowany finansowaniem projektów PPP w szczególności w typowych
usługach komunalnych, projektów wodno- kanalizacyjnych, odpadowych, drogowych a także
w projektach związanych z zapewnieniem siedzib władz, szkół i innych instytucji
publicznych.
Bank przyjmuje na tle innych instytucji raczej konserwatywne stanowisko.

Stanowisko przedstawiciela banku:
Konsultanci pozyskali stanowisko przedstawiciela banku w toku rozmowy telefonicznej.
Stanowisko przedstawiciela banku można podsumować:
1. Projekt wstępnie wydaje się interesujący;
2. Projekt PPP w sporcie i rekreacji może być w warunkach polskich realizowany
wyłącznie w modelach z opłatami ze strony publicznej, a stadiony to wyłącznie w
modelu DBFM, przy czym wysokość opłaty za dostępność może odstręczać stronę
publiczną od realizacji w ogóle w tej formule,
3. Projekt ma zasadnicze 3 ryzyka:
a. Pierwsze dotyczy sektora sportu i rekreacji, jak dotąd projekty PPP w tym
obszarze mają najwyższy wskaźnik braku realizowalności;
b. kwestia braku możliwości obsługi przez Miasto przez pierwsze lata opłaty za
dostępność z uwagi na zapisy WPF-u, co może całkowicie prowadzić do braku
realizowalności projektu, dopóki Miasto nie będzie mogło faktycznie go
sfinansować – czyli odłożenie realizacji do momentu w którym miasto będzie
mogło już ponosić opłatę, licząc od końca: oddanie od użytku w 2025 roku,
czyli rozpoczęcie projektu - postępowania w 2021 z finałem w 2022 a okres
inwestycji w latach 2022-2024. Raczej nie ma sensu przeciągać postępowania,
czyli ogłaszać go wcześniej i prowadzić przez kilka lat, zwłaszcza jak jest
projekt budowlany i pozwolenie na budowę,
c. fakt że jest projekt budowlany i pozwolenie nie na budowę i powoduje, że
znaczna część ryzyka związanego z konsekwencjami ewentualnych błędów tej
dokumentacji może nie być przeniesiona na stronę prywatną. Próbowano
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zrobić tego typu konstrukcje m.in. w Zawoi w przypadku szkoły, generalnie
jest to możliwe o ile strona prywatna zapozna się z projektem i będzie mogła
wnieść poprawki.
4. Jeśli jednak Miasto jest zdeterminowane realizować projekt w najbliższych latach a
nie może zdjąć z WPF-u projektów już wpisanych bo współfinansowanych ze
środków unijnych, to związku z powyższym może pewnym rozwiązaniem byłoby
postawienie na spółkę PPP i pozyskanie inwestora kapitałowego, inaczej to partner
prywatny musi zabezpieczyć środki na obsługę zadłużenia przez te lata i odzyskać je
w kolejnych, w podwyższonej opłacie za dostępność, która będzie znacząco wyższa.
Istotny będzie okres spłaty zadłużenia, możliwe jest zawarcie umowy na 20 lat, ale
raczej obecnie są to umowy krótsze. Dodatkowo pozostaje kwestia ryzyka stóp
procentowych. W takim rozwiązaniu nie można oczekiwać aby strona prywatna
wzięła na siebie ryzyko stóp procentowych. Będzie przeniesione na miasto.
5. Do projektu nie warto wnosić żadnych nieruchomości komercyjnych.
6. Do projektu, w ramach PPP zastosowanie znajduje model DBFM, ewentualnie wraz z
pożytkami z komercji zlokalizowanej w obiekcie, ale raczej jest to mało
prawdopodobne.
7. Alternatywnie warto rozważyć model spółki celowej miasta z umową powierzenia
zapłatą wynagrodzenia przez Miasto. Miasto musiałoby na początku dokapitalizować
spółkę tak aby bez zapłaty wynagrodzenia przez pewien czas spłacała odsetki i
ponosiła koszty operacyjne stadionu. Niemniej w kolejnych latach Miasto powinno już
płacić spółce wynagrodzenie tak jak w przypadku projektu stadionu w Białymstoku.
8. Na wstępnym etapie trudno udzielać więcej informacji.

Kontakt:
Dr Sławomir Listkiewicz
Dyrektor w Biurze, Biuro Analiz i Finansowania Sektora Publicznego
Pion
Bankowości
Korporacyjnej,
Rynków
i
Bankowości
Departament Instytucji Finansowych i Sektora Publicznego, Bank Pekao SA
E-mail: Slawomir.Listkiewicz@pekao.com.pl
Tel. Kom.: 697 970 326
Tel: 22 524 62 94
Fax: 22 535 77 32
Adres: ul. Żwirki i Wigury 31, 02-091 Warszawa
http://www.pekao.com.pl
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Inwestycyjnej

2.9 Stanowisko Przedstawiciela TFI BGK Fundusz Municypalny
Sylwetka podmiotu
Fundusz Municypalny rozpoczął działalność w styczniu 2016 roku.
Fundusz inwestuje środki na zasadach rynkowych w projekty mieszkaniowe oraz projekty
obiektów użyteczności publicznej, służące realizacji zadań własnych gminy lub jej innych
istotnych interesów.

Stanowisko przedstawiciela podmiotu
Konsultanci pozyskali stanowisko przedstawiała firmy w toku rozmów telefonicznych, oraz
spotkania.
Fundusz nie jest zainteresowany realizacją Projektu. Wynika to ze strategii Funduszu, która
nie obejmuje finansowania tego typu infrastruktury.
Niemniej Fundusz jest zainteresowany Olsztynem jako obszarem działalności Funduszu w
zakresie realizacji mieszkań komunalnych. Fundusz nie tyle oferuje realizację inwestycji w
ramach spółki celowej, która ma polegać na budowie mieszkań socjalnych, ale budowę
mieszkań przeznaczonych na wynajem dla młodych ludzi lub ludzi szukających pracy w
ramach pakietu oferty Miasta dla osób kończących uczelnie wyższe w Olsztynie. Mieszkania
oferowane w ramach projektu byłyby uzupełnieniem oferty Miasta dla osób zaczynających
swój biznes, szukających pracy. Tak aby powstrzymać ucieczkę do większych ośrodków
miejskich, aby poprawić atrakcyjność miasta.
Warunki współpracy, w tym okres trwania inwestycji, wysokość zaangażowania finansowego
Funduszu i harmonogram spłaty ustalane są w sposób indywidualny. Inwestycja realizowana
jest poprzez spółkę celową powołaną przez Fundusz Municypalny i partnera samorządowego.
Fundusz Municypalny wnosi kapitał niezbędny do sfinansowania budowy. Wkład finansowy
partnera samorządowego ograniczony do wartości nieruchomości niezabudowanej
(wniesionej do spółki celowej w formie aportu). Po wybudowaniu, obiekt przekazywany w
formie dzierżawy na rzecz partnera samorządowego. Po zakończeniu okresu transakcji i
spłacie środków Funduszu pełna kontrola nad spółką celową i nieruchomością przekazywana
jest na rzecz partnera samorządowego.
W załączeniu do korespondencji przedstawiciel instytucji przesyłał prezentację koncepcji
Funduszu Municypalnego. Podkreślił, iż, w przypadku zainteresowania, z przyjemnością
przedstawi szczegóły oferty osobiście.

Kontakt
Aleksander Jankowski
Zarządzający Funduszem
tel. kom.. 722 34 17 62
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tel. 22 341 70 45
aleksander.jankowski@tfibgk.com.pl
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A.
ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa
tel. (+48) 22 341 70 00
www.tfibgk.com.pl

2.10 Stanowisko przedstawiciela Banku Citi.
Stanowisko przedstawiciela banku
Przedstawiciel banku Pan Dyrektor Jarosław Szewczak stwierdził, iż projekt jest zbyt mały
dla jego instytucji i bank nie będzie się angażował w zapewnienie mu finansowania.
W związku z powyższym w krótkim e-mailu i rozmowie telefonicznej podkreślił, że nie ma
sensu udzielać więcej informacji i odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Kontakt
Radosław Szewczak
Dyrektor Rozwoju Sektora Publicznego w firmie Citigroup Polska
radoslaw.szewczak@citi.com
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2.11 Stanowisko przedstawiciela Skanska
Sylwetka firmy.
Skanska to przede wszystkim firma budowlana, ale w skład grupy wchodzą firmy
deweloperskie, specjalistyczni wykonawcy i firma generalnego wykonawstwa. Firma zajmuje
się nie tylko wykonawstwem obiektów kubaturowych, ale także projektów liniowych takich
jak wodociągi i kanalizacje czy projekty drogowe.
Firma jest zainteresowana realizacją projektów PPP w Polsce uczestniczyła m.in. w projekcie
budowy autostrady A1. Firma ma też na swoim koncie realizację wielu basenów i pływalni.

Stanowisko firmy.
Stanowisko firmy, w odniesieniu do przedstawionego w memorandum przedsięwzięcia,
zostało przedstawione w trakcie rozmów telefonicznych oraz w krótkim e-mailu od Pana
Sebastiana Joachimiaka.
Projekt jest zbyt mały dla Skanskiej żeby się zainteresowała. Ponadto w trakcie rozmowy
wyjaśnił, iż dla Skanskiej problemem jest przewlekłość procedur, wkładanie pracy w projekty
– choćby nawet analiza memorandów, gdy nie ma przetargów, nie ma sensu, takie są
doświadczenia z ostatnich miesięcy. Firma jest jak najbardziej zainteresowana PPP, ale musi
to być na realnych warunkach, zasadach i przy poszanowaniu czasu strony prywatnej.
Projekty sportowe w Polsce w PPP generalnie mają złą prasę. Nie wydaje mu się aby to się
miało zmienić.
Generalnie wartość projektów PPP w Polsce jest obecnie zbyt mała, Biorąc pod uwagę
skomplikowaną formułę ich realizacji, wyższe ryzyko partnera prywatnego i wyższe koszty
finansowania skutecznie (z punktu widzenia oczekiwanego zwrotu na kapitale własnym) jest
to problem aby je w formule PPP zamykać.
Niemniej przedstawiony projekt może być interesujący dla małych firm ale tylko w modelu
DBFM. Problemem dla nich może być kwestia braku opłaty za dostępność w pierwszych
altach po oddaniu do użytkowania obiektu.

Kontakt:
Sebastian Joachimiak
E-mail: sebastian.joachimiak@skanska.pl
Skanska Infrastructure Development
Tel. lom.: 519 500 157
Tel.: 22 561 14 37
Fax: 22 560 83 25
Adres: ul. Pruszkowska 17, 02-119 Warszawa
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2.12 Stanowisko przedstawiciela firmy RD bud.
Sylwetka Firmy
RD bud, jako firma wywodząca się z francuskiej niezależnej grupy budowlanodeweloperskiej Rabot Dutilleul, rozpoczęła działalność na polskim rynku budowlanym w
1997 roku.
Obecnie RD bud, z główną siedzibą w Warszawie, posiada swoje biura regionalne i działa w
obrębie całego kraju. Rozwijając się dynamicznie, już od kilkunastu lat nieustannie umacnia
swoją pozycję na rynku i powiększa liczbę realizacji na terenie Polski.
Jako Generalny Wykonawca specjalizuje się w budowie „pod klucz” centrów handlowych,
hoteli, biur, obiektów mieszkaniowych, logistycznych i przemysłowych, a także salonów
samochodowych i stacji serwisowych. Wśród zrealizowanych kontraktów znajdują się także
liczne projekty renowacyjne.
RD bud brała udział w postępowaniu na wybudowanie w formule PPP DBFM szkoły w
Niepołomicach. RD bud aktywnie bierze udział w testach rynku dla projektów
przewidzianych do realizacji w modelu DBFM w skali do 40 milionów inwestycji.

Stanowisko przedstawiciela Firmy
Przedstawicielka firmy zobowiązała się w toku rozmowy telefonicznej do wypełnienia i
przesłania wypełnionej ankiety.
Niemniej stwierdziła, że firma nie posiada kompetencji do budowy stadionów. Projekt
przekracza także możliwości firmy, bowiem jest zainteresowana raczej mniejszymi
projektami, do 50 mln złotych.
Dla firmy, PPP jest interesującym obszarem działalności, niemniej jedyny możliwy dla firmy
model to PPP DFBM z opłatą za dostępność. Firma nie jest zainteresowana przejmowaniem
ryzyka popytu.
Problemem w Projekcie dla firm może być kwestia odłożenia momentu otrzymywania
wynagrodzenia od miasta w formie opłaty za dostępność, bo to jedyne możliwe w takim
projekcie wynagrodzenie dla partnera prywatnego. To powoduje, że raczej duże firmy
zainteresują się projektem.
Przedstawicielka firmy wskazała, iż firma po projekcie w Niepołomicach ma negatywne
doświadczenia z PPP i preferuje projekty bardziej realistyczne i lepiej przygotowane niż
Niepołomice. Ważne jest aby Miasto było pewne czego chce. To że jest dokumentacja i ma
być pozwolenie na budowę świadczy o determinacji miasta, skoro poniosło już koszty.
Mimo braku zainteresowania, gdyby warunki dopuszczeniowe nie ograniczały do budowy
stadionów – co może być ciężkie bo ostatnio według przedstawicielki firmy, niewiele się tych
stadionów budowało a za budowę obiektów na Euro 2012 mogą wygasnąć referencje,
warunki udziału powinny uwzględniać doświadczenia z budowy także innego typu obiektów.
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Mimo braku zainteresowania projektem z uwagi na jego przedmiot, przedstawicielka firmy
jest zainteresowana otrzymaniem informacji o postępowaniu

Kontakt
Wioletta Fabrycka
Kierownik ds Handlowych w firmie RD bud
tel. kom. 664 067 711
e-mail: wfabrycka@rdbud.com, contact@rdbud.com
tel: 22 534 90 00, fax: 22 863 43 60
RD bud Sp. z o.o.
ul. Ryżowa 33 b, 02-495 Warszawa
http://www.rdbud.com/contact.htm
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2.13 Stanowisko przedstawiciela firmy Aldesa.
Sylwetka firmy:
Aldesa jest spółką-córką hiszpańskiej firmy budowlanej Aldesa Group, która została
utworzona w Madrycie w 1969 roku. W Polsce firma rozpoczęła swoją aktywność w 2007
roku w Krakowie, obecnie działa na terenie całego kraju jako generalny wykonawca obiektów
w sektorze
przemysłowym,
energii
odnawialnej,
budownictwie
kubaturowym
oraz infrastrukturze drogowej. Jest także deweloperem oraz zarządcą budynku biurowego
klasy A Diamante Plaza w Krakowie.
Jak sama firma wskazuje, kluczem do jej sukcesu jest znajomość lokalnych uwarunkowań,
międzynarodowych standardów pracy, indywidualne podejście do klienta oraz umiejętność
adaptacji do zmieniających się wymagań rynku i potrzeb klientów, trafny dobór
realizowanych projektów oraz ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań.
Aldesa w Polsce oferuje:


pełen zakres usług budowlanych



wiele sektorów rynku



Roczny przychód 132 mln PLN w 2012 roku



Wartość realizowanych inwestycji – 450 mln PLN w 2012 roku i 788,7 mln PLN w
2013 roku,



Projekty PPP w Polsce (zaangażowanie na etapie postępowań): budynek Sądu w
Nowym Sączu.

Aldesa na świecie jest również mocno zaangażowana w projekty PPP, przy czym nie
interesują jej projekty koncesyjne oparte na ryzyku popytu.

Stanowisko przedstawiciela firmy.
Z uwagi na napięty kalendarz przedstawiciel firmy odmówił wypełniania ankiety. W toku
przeprowadzonych rozmów telefonicznych podkreślił kilka istotnych aspektów:
- firma jest zainteresowana projektami PPP w Polsce,
- nie jest zainteresowana przyjmowaniem projektów z przejęciem ryzyka popytu, chyba że
odbierze je operator i zagwarantuje zapłatę np. czynszu,
- podstawowy model PPP dla firmy to model DBFM z opłatą za dostępność jako
wynagrodzeniem partnera prywatnego,
- przedsięwzięcie jest interesujące pomimo, że miasto zleciło już dokumentację, w toku
dialogu firma chciałaby ją zweryfikować oraz mieć możliwość wprowadzenia jakiś zmian,
istotne będzie zatem ewentualne przejęcie praw do dokumentacji,
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- nie jest też problemem zabezpieczenie przez firmę jako partnera środków na pierwsze lata
projektu bez opłaty za dostępność jako wynagrodzenia partnera prywatnego, niemniej podraża
to bardzo projekt dla Miasta oraz powoduje, że ryzyko zmiany stóp procentowych nie może
być tylko po stronie partnera. Firma jest w stanie złożyć finansowanie dla projektu. Nie jest
problemem okres na zamknięcie finansowy od 6 do 12 miesięcy, niemniej dla projektu nie
powinien być krótszy niż 9 miesięcy,
- pewnym problemem może być postrzeganie projektów sportowych przez otoczenie i banki,
obecnie nie ma zbyt dużej przychylności do takich projektów. Ważne jest aby w toku dialogu
Miasto sprawnie przeprowadziło procedurę wyboru partnera a tym samym potwierdziło chęć
realizacji projektu. Pytanie czy projekt ma szerokie poparcie społeczne i polityczne, czy jest
istotny dla Olsztyna, jeśli tak, to nie powinno być problemu z przeprowadzeniem procedury,
- miasto powinno zwrócić uwagę na dobre i złe praktyki w prowadzeniu projektów PPP,
postępowanie nie może trwać w nieskończoność, najlepiej jak miasto przeprowadzi je szybko
i na początku dialogu zdefiniuje czego chce, to że jest już projekt, bardzo pomaga, ale zostają
do ustalenia standardy utrzymania stadionu, zakres usług które po wybudowaniu ma
świadczyć partner. W tym zakresie firma nie przejmie na siebie ryzyka zużycia mediów, poza
niektórymi obszarami (np. ogrzanie budynków). Firma nie weźmie na siebie ryzyka
związanego z murawą tzn. pierwsza murawa, po oddaniu musi być zagwarantowana i
pewnym problemem może być kiedy klub na nią wejdzie, ale kolejne wymiany murawy
powinny być już poza ryzykiem partnera a jeśli mają być wy ryzyku to ten obszar musi być
dobrze opisany w umowie, bo każdorazowa wymiana murawy to koszt rzędu 400 – 600 tys.
zł.
Niemniej, jeśli będzie ogłoszenie o postępowaniu przedstawiciel firmy chciałby otrzymać o
nim informację.

Kontakt:
Waldemar Chachulski
E-mail: waldemar.chachulski@aldesa.pl
Tel. Kom.: 883 376 308
Aldesa Polska Services Sp. z o.o.
Tel: 22 570 44 69
Fax: 22 606 14 84
Adres: ul Postępu 18, 02-676 Warszawa,
www.aldesa.pl

39

2.14 Stanowisko przedstawiciela firmy Hochtief
Sylwetka firmy.
Hochtief to przede wszystkim firma budowlana, ale w skład grupy wchodzą firmy
deweloperskie, specjalistyczni wykonawcy i firma generalnego wykonawstwa, w ramach
grupy działa wyspecjalizowany podmiot, który jest wehikułem do zawierania umów o PPP i
koncesji.
W Polsce Hochtief brał udział w postępowaniu na domy komunalne w Krakowie, budowę
akademików przy CM UJ, a ostatnio zgłosił się do realizacji sądu w Nowym Sączu w modelu
PPP w trybie PZP.
Hochtief wspiera firmę Sita, która zawarła umowę o PPP na budowę spalarni śmieci w
Poznaniu, gdzie Hochtief jest generalnym wykonawcą. Pierwszym projektem firmy w Polsce
w ramach PPP były parkingi w Gdańsku, niemniej do zawarcia kontraktu nie doszło.

Stanowisko przedstawiciela firmy
Konsultanci pozyskali stanowisko przedstawicieli firmy w toku spotkania roboczego w
siedzibie firmy w Warszawie.
Generalnie firma jest zainteresowana projektami PPP w Polsce. Projekt w sumie z punktu
widzenia firmy jest niewielki (12 – 15 mln Euro). Możliwy jest tylko model oparty o opłatę za
dostępność. W grę wchodziłaby także spółka PPP o ile relacja między spółką PPP a partnerem
umożliwiałaby wcześniejsze zapłacenie za roboty budowlane. Wynika to także z faktu, iż
miasto jak się wskazuje może oczekiwać karencji w zapłacie wynagrodzenia z tytuły umowy
o PPP. W Niemczech dla takich niewielkich projektów firma wybiera model forfaitingu. W
Polsce możliwa jest opłata za dostępność ale niezbędna jest cesja wynagrodzenie na bank.
Kolejna kwestia to ryzyko projektu budowlanego, partnerzy muszą się z nim zapoznać na
etapie postępowania, a najlepiej wcześniej, np., tak aby później można byłoby wnieść uwagi i
zaproponować zmiany, przede wszystkim wycenić ryzyka.
Firma nie jest zainteresowana przejmowaniem ryzyka zużycia mediów, może natomiast
rozważyć zagwarantowanie zużycia przez poszczególne systemy, oprawy (kwestia
sprawności). Zużycie zależne jest od wykorzystania obiektu a w przypadku stadionów zależy
to od gry klubu gospodarza i liczby kibiców. W praktyce stadion nie zawsze jest pełny, ale
gdyby partner przejmował koszty zużycia np. wody musiałby założyć czarny scenariusz –
czarny dla siebie, ze zawsze stadion będzie pełen. Oczywiście samo zużycie energii w
oświetleniu stadionu stosunkowo łatwo wycenić, ale zmiany cen energii już nie. Można
rozważyć kwestię przejęcia ogrzewania stadionu. Ryzyko wandalizmu pozostaje po stronie
Miasta, na stadionach to jest prawie pewne, chyba że ryzyko będzie współdzielone, np. do
wysokości określonej partner, powyżej miasto. Ale lepiej jeśli przejmie to miasto bo będzie
zarządzało stadionem komercyjnie czyli powinno przerzucić te koszty na klub. W praktyce
może być z tym różnie, zależnie czy klub ma środki czy też nie.
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W ogóle stadiony to trudny temat, na początku wszyscy je chcą lub nie specjalnie są przeciw,
raz że to obiekt publiczny, zwykle kojarzony z miejscowym klubem, dumą, ale po oddaniu do
użytku, ten sam klub oczekuje stadionu za darmo i przejęcia wszystkich przychodów z
obiektu a za sobą ma kibiców. Potrafi więc szantażować miasto.
Z takich ryzyk miasto musi sobie zdawać sprawę, tzn., że nie tylko zapłaci za stadion w
formie opłaty za dostępność, to jeszcze może nie odzyskać 90% kosztów operacyjnych lub
będzie miało stadion pusty. Im mniej klubów w mieście, tym większe ryzyko. Dla przykładu z
halami sportowo- widowiskowymi jest dużo łatwiej, bo jest więcej drużyn, sportów i klubów,
zawsze można mieć kilku najemców, ze stadionem piłkarskim jest tu podstawowy problem –
roszczeniowość klubów.
W projekcie jest duży problem z płatnością za dostępność opóźnioną o kilka lat z uwagi na
projekty współfinansowane jak firma rozumie ze środków europejskich. Takie podejście ze
strony miasta jest zrozumiałe, ale sugeruje też hierarchię projektów, dlatego pytanie na ile
ważny jest projekt dla miasta. Zatem negocjacje i całe postępowanie nie mogą trwać długo,
miasto musi konkretnie przedstawić swoje oczekiwania. Dla firmy ta kwestia rodzi jeszcze
obawy o postawę banków czy będą chciały pożyć środki partnerowi prywatnemu na taką
realizację.
Miasto powinno też zważyć, że projekt nie ma wielkiej skali więc nie może przeciągać
procedury. Powinno szybko przedstawić model i projekt umowy, specyfikację do negocjacji,
tak aby koszty transakcji dla partnerów były niskie. Przedstawiciele firmy stwierdzili, iż są
zainteresowani otrzymaniem dalszych informacji o projekcie a także informacji o
ewentualnym ogłoszeniu postępowania. Dopiero wówczas firma będzie mogła jednoznacznie
określić czy jest zainteresowana wzięciem udziału w postępowaniu.

Kontakt:
Joanna Schulders
Senior Project Manager, Social Infrastructure Europe
HOCHTIEF PPP Solutions GmbH
Alfredstr. 236, D-45133 Essen, Germany
Tel.: +49 201 824-1207
Fax: +49 201 824-2841
E-mail: joanna.schulders@hochtief.de
Dr Krzysztof Jankowski
Dyrektor Oddziału / Branch Manager, Formart
E-mail: krzysztof.jankowski@hochtief.pl
Tel Kom.: 607 177 205
Tel.: 22 56 00 951
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2.15 Stanowisko przedstawiciela firmy Strabag
Sylwetka firmy.
Koncern STRABAG SE istnieje na rynku budowlanym od ponad 170 lat i prowadzi swoją
działalność niemal na całym świecie. STRABAG SE jest jedną z największych firm
budowlanych Europy, liderem na rynku niemieckim i austriackim oraz w Europie ŚrodkowoWschodniej. W Polsce firma działa od 1985 roku. Do ważnych projektów firmy należą:
Galeria Jurajska w Częstochowie, Galeria Krakowska w Krakowie, Galeria Łódzka w Łodzi,
odcinki Autostrad A4 i A2. Firma zajmowała się budową m.in. centrum handlowego i dworca
głównego w Katowicach.
W Polsce uczestniczyła w projektach PPP lub nadal uczestniczy:
- budowa stadionu piłkarskiego w Radomiu, budowa parku wodnego w Katowicach (jako
podwykonawca), budowa parkingów w Katowicach (jako podwykonawca), budowa term
nałęczowskich (koncesja na roboty budowlane – jako podwykonawca), budowa drogi w
Dąbrowie Górniczej, budowa szkoły w Niepołomicach, bodowa szkoły w Zawoi, budowa
parkingów w Warszawie, budowa parkingów Gdańsku, budowa domów komunalnych w
Krakowie, budowa akademików przy CM UJ, budowa elektrociepłowni w Olsztynie, budowa
szpitala przy CM UJ, budowa domów komunalnych w Toruniu.

Stanowisko przedstawiciela firmy.
Konsultanci uzyskali stanowisko przedstawiciela firmy w toku rozmowy telefonicznej. Pan
Jerzy Pisarski stwierdził, że firma jest zainteresowana rynkiem PPP w Polsce, ale idzie to
raczej słabo. Firma może wchodzić w projekty z przejęciem ryzyka popytu, ale musi być ono
zabezpieczone przez operatora.
Niemniej podstawowy model to PPP z opłatą za dostępność i trudno sobie wyobrazić, żeby w
przypadku stadionu było inaczej. Firma brała udział w postępowaniu w Radomiu na budowę
stadionu w modelu PPP DFBM, ale postępowanie się ciągnęło długo i ostatecznie zakończyło
fiaskiem. Nie jest problemem dla firmy, w projekcie PPP, że podmiot publiczny – miasto,
dysponuje projektem budowlanym z pozwoleniem na budowę. Pytanie tylko czy partner i w
jakim zakresie będzie mógł ingerować. Było już w Polsce kilka takich projektów. Kończyły
się fiaskiem z reguły dlatego, że poza projektem strona publiczna nie mogła sobie pozwolić
na sfinansowanie projektu na sfinansowanie opłaty za dostępność.
Dla firmy progiem zainteresowania są projekty powyżej 40 – 50 mln netto nakładów
inwestycyjnych. z tego punktu widzenia projekt mieściłby się w obszarze zainteresowania
firmy, ale firma nie ma doświadczeń i referencji w zakresie budowy stadionów.
Problemem jest też kwestia odłożenia w czasie zapłaty wynagrodzenia. To może
spowodować, że projekt jest niebankowalny. Na tym etapie trudno jest powiedzieć, czy
ostatecznie firma dostanie zgodę z centrali na zaangażowanie się w taką formułę PPP m.in. z
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tego powodu, bo to oznacza, iż partner prywatny kredytuje miasto przez znacznie dłuższy
okres niż tylko okres budowy.
W PPP z opłatą za dostępność poza budową istotna jest kwestia utrzymania. Firma nie ma w
tym obszarze doświadczenia i nie wszystkie doświadczenia z projektu kubaturowego jakim
był sąd w Nowym Sączu da się przenieść, np. inne jest ryzyko wandalizmu, kwestia napraw
po meczach, utrzymanie boisk, nawet treningowych, przynajmniej jak stwierdził, tak mu się
wydaje.
Niemniej, na chwilę obecną, nie może wykluczyć całkowicie, że firma nie będzie
zainteresowana projektem, ale dla inwestycji o tej skali raczej nie będzie specjalnie szukała na
rynku partnera z referencjami zatem istotne będą warunki dopuszczenia do udziału w
postępowaniu, które nie będą się skupiały wyłącznie na stadionach.
Na koniec podkreślił, iż kwestia braku możliwości zapłaty opłaty za dostępność przez miasto
w pierwszych latach może być problematyczna, dlatego jeśli miasto chce zrealizować projekt,
to musi wykazać większą determinację, szybko pokazać projekt umowy w trakcie dialogu,
kwestie utrzymaniowe – standardy, aby strona prywatne nie zniechęciła się do projektu.
Ostateczne zainteresowanie firma może potwierdzić dopiero na etapie ogłoszenia. Jest
zainteresowany jego otrzymaniem, choć najlepiej przesłać je do firmy do działu komunikacji i
kierownictwa bowiem będzie odchodził z firmy i nie wie, kto przejmie jego obowiązki.
Dodatkowo, zdarzało się, że stanowisko firmy wyrażane w testach rynku było
wykorzystywane do celów marketingowych projektów i firma jest na to mocno wyczulona,
dlatego od pewnego czasu nie chce jasno deklarować zainteresowania projektami a jej
zainteresowaniu PPP niech świadczy najlepiej fakt, że startuje z operatorami nawet do
koncesji parkingowych – w Gdańsku, w Warszawie a także projektów kubaturowych jak
mieszkania w Toruniu czy energetycznych jak ciepłownia właśnie w Olsztynie. Także każdy
projekt jest rozpatrywany osobno.

Kontakt:
Jerzy Pisarski
Dyrekcja PP/AA STRABAG Sp. z o.o
Budownictwo Ogólne/Hochbau/Building Construction
E-mail: jerzy.pisarski@strabag.com
Tel: 22 44 53 822
Fax: 22 49 23 490
Adres: ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
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2.16 Stanowisko przedstawiciela instytucji - Polski Fundusz
Rozwoju S.A.
Sylwetka instytucji:
Spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe (PIR S.A.) – obecnie Polski Fundusz Rozwoju S.A.,
powstała w ramach Programu Inwestycje Polskie. Celem Programu Inwestycje Polskie jest
zapewnienie finansowania długoterminowych i rentownych projektów infrastrukturalnych na
terytorium Polski. Misją PFR jest przyczynianie się do wzrostu PKB oraz tworzenie nowych
miejsc pracy. Spółka PFR została zarejestrowana w dniu 19 czerwca 2013 roku.
PFR pełni rolę inwestora kapitałowego i dostawcy finansowania typu mezzanine w projektach
infrastrukturalnych. Inwestycje prowadzone przez PFR są zgodne z zasadami określonymi w
„Polityce Inwestycyjnej” spółki.
Ocena analizowanych projektów ma charakter komercyjny i przebiega w ramach
wieloetapowego procesu. Działalność PFR jest komplementarna w stosunku do oferty
komercyjnego sektora finansowego. W ramach Programu Inwestycje Polskie mogą być
finansowane jedynie projekty rentowne. Zaangażowanie PFR spełnia kryterium testu
prywatnego inwestora.
PIR jest obecnie zaangażowane w finansowanie projektów PPP: akademików przy CM UJ,
projektu MPEC Olsztyn oraz projektu remontów i utrzymania dróg w woj. kujawskopomorskim. Realizuje projekt w Gdańsku (dokapitalizowanie spółki komunalnej) oraz w
Toruniu (inwestycja w prywatną spółkę ciepłowniczą).

Stanowisko przedstawiciela instytucji
Konsultanci pozyskali stanowisko przedstawiciela instytucji w toku spotkania z panią Joanną
Budzińską-Lobnig.
Przedstawicielka instytucji stwierdziła, iż warunki projektu, wskazują na możliwość i
zasadność zastosowania modelu spółki PPP. PFR w takiej spółce mógłby zapewnić
finansowanie okresu w jakim spółka PPP nie otrzymywałaby wynagrodzenia w formie opłaty
za dostępność. Dla banków brak wynagrodzenia spółki PPP czy też partnera prywatnego
może spowodować nie bankowalność projektu. Jednocześnie horyzont PFR to 20 lat,
indywidualnie, nawet nieco dłużej. Zasada projektu byłaby podobna do tych, na których
opiera się projekt MPEC. Z tą różnicą, iż zastosowany byłyby, w celu wyjścia PFR ze spółki
PPP odkup udziałów, przez Miasto lub inną spółkę komunalną.
Spółka PPP musiałaby także, co jest wewnętrznym wymogiem, zarządzać jednak stadionem i
czerpać z tego pożytki, co oznacza, że powinna mieć jakiegoś operatora, niemniej
podstawowe wynagrodzenie spółki to opłata za dostępność. W spółce PPP silnie powinien
być też zaangażowany partner prywatny, będzie to najpewniej firma budowlana, gdyż to
takim firmom najbardziej zależy na tego typu projektach. Dla takich firm model spółki PPP
jest też wygodny, dla nich powinien znacząco obniżyć się poziom ryzyka związanego z
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finansowaniem, a sam brak opłaty przez pewien czas w projekcie, znacznie podnosi ryzyko
dla partnerów prywatnych.
Nie zmienia to faktu, iż PFR może być także zainteresowany udziałem po stronie partnera
prywatnego i zaangażować się w spółkę celową inwestora, która będzie partnerem prywatnym
dla miasta, ale wówczas to inwestor musi zapewnić odkup udziałów od PFR.
Więcej informacji o możliwym modelu zawarte jest w przekazanej prezentacji, z resztą
miasto zna dobrze ten model.

Kontakt
Bartosz Gołębiowski
Menedżer Inwestycyjny
bartosz.golebiowski@pfr.pl
Tel. kom. 513 778 675

Joanna Budzińska-Lobnig
Dyrektor Inwestycyjny
Joanna.Budzinska-Lobnig@pfr.pl
Polski Fundusz Rozwoju S.A.
ul. Książęca 4, piętro 5, 00-498 Warszawa
tel.: 22 537 75 41
www.pfr.pl
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2.17 Stanowisko przedstawiciela firmy Budimex
Sylwetka firmy:
Spółka zajmuje się działalnością budowlaną i developerską na terenie Polski. Budimex zawarł
umowę koncesji na budowę parkingu przy Hali Stulecia we Wrocławiu, który został
niedawno oddany do użytkowania. Jest to 4 zawarta umowa koncesji na budowę parkingów w
Polsce. W historii Budimexu w Polsce jest to 3 realizacja publiczno-prywatna w sektorze
parkingów. Wcześniejsze zaangażowanie spółki dotyczyło realizacji m.in. parkingu w
Bydgoszczy w spółce z miastem.
Głównym udziałowcem Budimexu jest hiszpańska grupa Ferrovial. Ferrovial to jedna
z wiodących światowych firm, działających w sektorze infrastruktury, o ugruntowanym
doświadczeniu w realizacji projektów PPP i koncesyjnych. Zatrudnia ok. 100 tys.
pracowników i prowadzi swoją działalność na terenie prawie 50 krajów w różnych sektorach
gospodarki, włączając w to budownictwo, zarządzanie i utrzymanie lotnisk, płatnych dróg
i parkingów oraz usługi komunalne. Ferrovial jest strategicznym inwestorem od 2000 r.
i posiada 59,06% udziałów w spółce Budimex SA. Ferrovial wsparł budownictwo (swoją
podstawową działalność) ekspansją finansową w innych, rentowniejszych sektorach, które są
w stanie generować rosnący przepływ gotówki w dłuższej perspektywie czasowej. Od 2000 r.
spółka zainwestowała ok. 10,2 mld Euro w dywersyfikację swojej działalności i rozszerzenie
jej na nowe kraje. W wyniku tych działań, w 2008 r. 82% EBITDA spółki pochodziło spoza
Hiszpanii, a 73% zostało wygenerowane przez działalność zarządzania infrastrukturą.
Obecnie Ferrovial posiada dwa wyraźne profile działalności: operatora infrastruktury i spółki
przemysłowej.
Obszar infrastruktury tworzą działy Portów Lotniczych, Dróg Płatnych i Parkingów. Są one
bardziej kapitałochłonne, koncentrują się na tworzeniu wartości i w dłuższej perspektywie
zapewniają stabilny przyrost przepływu gotówki. Projekty PPP to jeden z głównych obszarów
zaangażowania podmiotów z grupy Ferrovial. Obszar przemysłowy obejmuje Budownictwo
i Usługi, które pochłaniają mniej środków kapitałowych, jednak wciąż generują środki
finansowe.
Obecnie Budimex uczestniczy także w innych postępowaniach PPP.

Stanowisko przedstawiciela firmy
Konsultanci pozyskali informacje w toku rozmów telefonicznych.
Firma jest zainteresowana projektami PPP w Polsce. W szczególności w modelu DBFM z
opłatą za dostępność. Ma doświadczenie w budowie stadionów jak i hal widowiskowych.
Wycena stadionu na 12 tys. miejsc za 65 mln złotych netto wydaje się wstępnie mocno
niedoszacowana.
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Dla firmy nie powinno być problemem zrealizowanie projektu w oparciu o istniejący projekt
budowlany. Należy go tylko dogłębnie przeanalizować i dopuścić najwyżej pewne zmiany.
Firma nie widzi też specjalnego problemu w odsunięciu w czasie płatności opłaty za
dostępność, wszystko zależy od tego czy miasto będzie w stanie spłacić je w kolejnych latach
i jakie stanowisko w tym zakresie instytucje finansowe.
Z uwagi na brak doświadczenia w zarzadzaniu tego tymi obiektami firma preferuje model
DBFM. Ze względu na brak doświadczenia w zakresie komercjalizacji tego typu
nieruchomości, preferuje formułę wynagradzania opartej w całości na opłacie za dostępność.
Jednocześnie do oceny atrakcyjności każdego projektu w formule PPP podchodzi
indywidualnie, na tym etapie jest jeszcze dość wcześnie aby stwierdzić czy projekt będzie
interesujący, wiele zależy od bankowalności projektu.
Do wniesienia nieruchomości tytułem wkładu własnego nie jest konieczne zawarcie odrębnej
umowy. Uprawnienie do posiadania nieruchomości przez Partnera Prywatnego może wynikać
wprost z umowy o PPP.
Firma nie widzi też przeszkód, w związku z finansowaniem, w przedstawieniu promesy
rozumianej jako wstępne niewiążące warunki finansowania na etapie składania ofert
zakładając że okres na przygotowanie oferty będzie wystarczający – w ocenie jej
przedstawicieli powinno to być przynajmniej 4 miesiące.
Z punktu widzenia instytucji finansującej, umowa o PPP musi gwarantować odzyskanie
udostępnionego finansowania. W tym celu część opłaty za dostępność powinna być chroniona
przed obniżeniem do zera z tytułu kar za brak dostępności (maksymalne obniżenie do
poziomu raty kapitałowej). Ponadto w momencie wypowiedzenia umowy o PPP, zawsze
powinno mieć miejsce zwrócenie 100% nierozliczonych (poprzez opłatę za dostępność)
nakładów kapitałowych poniesionych na realizację przedsięwzięcia z zastrzeżeniem
ewentualnej kary umownej dla strony, z której winy następuje wypowiedzenie umowy.
Inaczej projekt nie będzie bankowalny.
Przy wyżej wymienionych warunkach brzegowych zamknięcie finansowe jest możliwe w
ciągu 18 miesięcy od zawarcia umowy o PPP. Natomiast ze względu na ograniczone
możliwości pozyskania długoterminowego finansowania dłużnego na rynku polskim,
przedstawiciele firmy wskazują, że maksymalny okres obowiązywania umowy o PPP nie
powinien przekraczać 25 lat.
Według przedstawicieli firmy w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy o PPP
zawsze powinno mieć miejsce zwrócenie 100% nierozliczonych (poprzez opłatę za
dostępność) nakładów kapitałowych poniesionych na realizację przedsięwzięcia z
zastrzeżeniem ewentualnej kary umownej dla strony, z której winy następuje wypowiedzenie
umowy. Część kapitałowa opłaty za dostępność powinna być chroniona przed
pomniejszeniem przez kary umowne dotyczące jakości usługi utrzymaniowej. Pozyskanie
finansowania jest zależne także od konstrukcji opłaty za dostępność, odpowiedniego podziału
ryzyka, tak aby dana strona była odpowiedzialna za ryzyko, które potrafi najlepiej
kontrolować.
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Umowa o PPP powinna też dobrze regulować kwestie zdarzeń odszkodowawczych np. takich
jak zmiana prawa, zmiana przedsięwzięcia, znalezisko archeologiczne, utrudnienia
geologiczne i hydrologiczne, niekorzystne warunki atmosferyczne utrzymujące się przez
pewien czas, akcje protestacyjne oraz strajki. Większość z wymienionych ryzyk powinna być
po stronie publicznej.
Umowa o PPP powinna też precyzyjnie regulować kwestie: zasad współdziałania partnerów
Umowy o PPP przy uzyskiwaniu wymaganych pozwoleń, kwestię zwolnienia partnera z
podatku od nieruchomości, procedurę rozstrzygania sporów, oraz kwestię ewentualnej umowy
bezpośredniej z bankiem.
Przedstawiciele firmy wskazali, iż wynagrodzenie oparte w całości o opłatę za dostępność
ogranicza z punktu widzenia dostarczycieli kapitału ryzyko projektu i tym samym wpływa na
wymaganą stopę zwrotu. Taka formuła ogranicza więc koszty finansowania Przedsięwzięcia.
Najbardziej optymalnym finansowaniem jest finansowanie w walucie w której uzyskiwane są
przychody. Tym samym jeśli opłata za dostępność będzie uiszczana w polskich złotych,
najoptymalniejszym rozwiązaniem jest pozyskanie finansowania również w polskich złotych.
Nie będzie bowiem potrzeby zawierania transakcji zabezpieczających ograniczających ryzyko
kursowe w projekcie.
Z punktu widzenia firmy kluczowa kwestia to możliwość obsługi podwyższonej w kolejnych
latach (o niezapłacone kwoty opłaty za dostępność z pierwszych lat), transzy opłaty za
dostępność przez WPF miasta. Jeśli ta kwestia jest czytelnie zaadresowana to projekt ma
szansę realizacji w PPP, ale wyłącznie w modelu z opłatą za dostępność. Alternatywnie,
miasto może powierzyć realizację obiektu swojej spółce której będzie płacić wynagrodzenie.
W pierwszym etapie może spółkę dokapitalizować. W takim modelu jednak nie ucieka od
ryzyka wyboru nieodpowiedniego wykonawcy co w PPP jest dużo łatwiejsze – wymagania
dla partnerów prywatnych są dużo ostrzejsze także ze strony instytucji finansujących.
Przedstawiciele
postępowaniu.

firmy

są

zainteresowani

otrzymaniem

informacji

Kontakt:
Adam Skwarski
Strategic Analyses Manager. Biuro Analiz Strategicznych, BUDIMEX SA
E-mail: adam.skwarski@budimex.pl
Janusz Ciepliński
Biuro Analiz Strategicznych, BUDIMEX SA
E-mail: janusz.cieplinski@budimex.pl
Tel. Kom.: 797 335 025
Adres: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
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3 Wnioski z wstępnego Testu Rynku dla Przedsięwzięcia
Z przeprowadzonego wstępnego Testu Rynku wynika, iż podmioty, które zaangażowały się w
udzielenie odpowiedzi i zajęcie stanowiska, widzą realizację przedsięwzięcia w modelu
DBFM – zaprojektuj, wybuduj, sfinansuj, utrzymuj, z wynagrodzeniem, w formie opłaty za
dostępność. Przy czym jasne jest dla nich, iż strona publiczna zleciła już projekt zatem obszar
działań w zakresie projektowania jest bardzo ograniczony.
Dla większości przedstawicieli firm pewne wątpliwości budzi fakt odłożenia w czasie zapłaty
opłaty za dostępność, co w ich opinii prowadzi do następujących wniosków:
- umowa o PPP i umowa kredytowa partnera prywatnego, w przypadku PPP będą musiałby
być zawarte odpowiednio na okres: 20 – 25 lat i 18 – 20 lat;
- opłata za dostępność, jako podstawowe źródło wynagrodzenia będzie musiała, od momentu
rozpoczęcia jej wypłacania przez miasto, uwzględniać ten okres, kiedy nie była wypłacana,
przez co będzie odpowiednio wyższa, będzie uwzględniała koszty finansowe,
- alternatywnie miasto może zrealizować projekt w formie spółki celowej, jak inne miasta,
której powierzy realizację zadania inwestycyjnego i zarządzanie stadionem i będzie na rzecz
spółki płacić jej wynagrodzenie a spółka ta będzie inwestorem,
- alternatywnie miasto może zrealizować projekt w formie spółki PPP, ale jej podstawowe
wynagrodzenie to też opłata za dostępność, wypłacana przez miasto i na początku spółka PPP
powinna być wyposażona w kapitał (przez miasto lub inwestora kapitałowego), w celu
obsługi zadłużenia zaciągniętego na finansowanie,
Podmioty potencjalnie zainteresowane przedsięwzięciem chciałyby zapoznać się wcześniej
(przed ewentualnym postępowaniem) z dokumentacją projektową, np. w trakcie dialogu
technicznego, oraz zapoznać się z proponowanym modelem PPP,
Podmioty zainteresowane potencjalnie przedsięwzięciem nie są zainteresowane przejęciem
ryzyka popytu ani zarządzaniem komercyjnym. Nie są tez zainteresowane przejęciem ryzyka
zużycia mediów ani ryzykiem wymiany murawy bowiem to oba ryzyka zalezą przede
wszystkim od poziomu wykorzystania stadionu.
Firmy są zainteresowane projektem mimo opracowania już dokumentacji projektowej i są
gotowe wziąć na siebie ryzyko budowy.
Przedstawiciele firm wskazali, iż w PPP strona publiczna, powinna przejąć ryzyka: zmiany
prawa, zmiany podatków, ryzyko polityczne, ryzyko popytu – relacje z klubem, wynajem
obiektu, ryzyko braku akceptacji społecznej projektu, ale przede wszystkim ryzyko zmiany
stóp procentowych, na podstawie przykładowego projektu PPP z Nowego Sącza. Polegać
miałoby to na okresowej indeksacji części wynagrodzenia o zmianę stóp procentowych (koszt
finansowania), stała byłaby część kapitałowa.
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Przedstawiciele firm zwrócili uwagę (ale nie podali konkretów), iż w przypadku takich
rozwiązań: model DBFM (bez D), z przejęciem ryzyka zmiany stóp, oczekiwana stopa zwrotu
byłaby niższa.
Przedstawiciele instytucji finansowych podnosili, iż nie ma obecnie „klimatu”, dla
finansowania projektów sportowych. Ważne jest wskazanie, iż miastu zależy na projekcie
jeśli chce go realizować w PPP musi to wyraźnie wykazać, np. poprzez szybkie i sprawne
przeprowadzenie postępowania na wybór partnera prywatnego. Instytucje finansowe, ich
przedstawiciele wskazali, iż inne miasta realizowały i finansowały stadiony przez spółki
celowe, działające na podstawie umów powierzenia.
Jednocześnie pozyskano opinie, iż zastosowanie modelu PPP w szczególności z opóźnieniem
wypłaty wynagrodzenia partnera prywatnego z uwagi na WPF, będzie ograniczało liczbę
podmiotów o firmy, które nie mają stabilnej sytuacji finansowej, tym samym do projektu
zgłoszą się wyłącznie silne podmioty.
Reasumując, wynik wstępnego Testu Rynku wskazuje, na możliwość zastosowania PPP –
wyłącznie z opłatą za dostępność, w modelu tradycyjnego PPP (DBFM, bez D), oraz spółki
PPP z takim samym wynagrodzeniem oraz model spółki celowej miasta z umową
powierzenia realizacji stadionu i zarządzania nim.
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3.1 Lista mailingowa.
L.P.

Nazwa

Osoba

1

BGK

Tomasz Sawicki

2

BZ WBK

Miłosz Gliński

3

PEKAO SA

Sławomir Listkiewicz

4

PKO BP

Mariusz Noch, Paweł
Bizoń

5

Aldesa

Waldemar Chachulski

Adam Skwarski
6

Budimex
Janusz Ciepliński

Marta WALCZYŃSKA
7

8

Eiffage

Stanowisko
Ekspert, Wydział Strukturyzacji Transakcji,
Departament Finansowania
Strukturalnego BGK

tomasz.sawicki@bgk.com.pl

https://pl.linkedin.com/in/milosz-glinski171460
Dr Sławomir Listkiewicz
Dyrektor, Biuro Analiz i Finansowania
Sektora Publicznego
Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i
Bankowości Inwestycyjnej
Departament Instytucji Finansowych i
Sektora Publicznego, Pekao SA

Slawomir.Listkiewicz@pekao.com.pl

mariusz.noch@pkobp.pl
Pawel.Bizon@pkobp.pl

Aldesa Polska Services Sp. z o.o.
Strategic Analyses Manager. Biuro Analiz
Strategicznych, BUDIMEX SA
Janusz Ciepliński
Biuro Analiz Strategicznych

Janusz Romaniak
Dyrektor

Marta WALCZYŃSKA
Specjalista ds. Handlowych
EIFFAGE POLSKA BUDOWNICTWO
REGION PÓŁNOCNY

Dr Krzysztof Jankowski

Dyrektor Oddziału / Branch Manager
Formart

Hochtief

e-mail

waldemar.chachulski@aldesa.pl

adam.skwarski@budimex.pl
janusz.cieplinski@budimex.pl

Marta WALCZYŃSKA
mwalczynska@eiffage.pl
Janusz Romaniak
Dyrektor
jromaniak@eiffage.pl
krzysztof.jankowski@hochtief.pl,

Joanna Schulders

Senior Project Manager, Social
Infrastructure Europe

joanna.schulders@hochtief.de

Małgorzata Topolewska

Dyrektor

m.topolewska@linkcity.pl

sekretariat@jhmdevelopment.pl

sekretariat@mirbud.com.pl

9

LinkCIty

10

Mirbud S.A.

11

Mostostal
Warszawa

Marcin Kondraszuk

Dyrektor Biura Zarządu, Prokurent

m.kondraszuk@mostostal.waw.pl

12

Mota-Engil
Central
Europe S.A.

Marcin Podlecki

Dyrektor

marcin.podlecki@mota-engil-ce.eu

13

NDI S.A.

Marcin Golly

Kierownik ds. Rozwoju Projektów, Pion
Rozwoju

mgolly@ndi.com.pl
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L.P.

Nazwa

Osoba

Stanowisko

e-mail

14

Skanska

Sebastian Joachimiak

Skanska Infrastructure Development

sebastian.joachimiak@skanska.pl

15

Strabag

Jerzy Pisarski

Dyrekcja PP/AA STRABAG Sp. z o.o
Budownictwo Ogólne/Hochbau/Building
Construction

jerzy.pisarski@strabag.com

16

Unibep

Daniel Górski

Dyrektor ds. Rozwoju

daniel.gorski@unibep.pl

17

Warbud

Piotr Szewczyk

Specjalista ds. PPP, prawnik
Dyrekcja Administracyjno-Finansowa,
Warbud SA

piotr.szewczyk@warbud.pl

18

Marco Risso
Consulting

Marco Risso

Prezes

rissomarco@hotmail.com

19

Rd Bud

Wioletta Fabrycka

Kierownik ds Handlowych w firmie RD bud wfabrycka@rdbud.com

20

IDS BUD

Biuro

Biuro

kmajewska@ids-bud.pl; biuro@ids-bud.pl

21

Citi Bank

Radosław Szewczak

Dyrektor Rozwoju Sektora Publicznego w
firmie Citigroup Polska

radoslaw.szewczak@citi.com

22

TFI BGK F.
Municypalny

23

BFR FIS TFI
BGK

Aleksander Jankowski

Zarządzający Funduszem BGK TFI
Municypalny

Joanna Budzińska Lobnig Dyrektor Inwestycyjny
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aleksander.jankowski@tfibgk.com.pl
Joanna.Budzinska-Lobnig@pfr.pl

