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Szanowni Pa stwo

Pragniemy zainteresowa Pa stwa mo liwo ci realizacji inwestycji samorz dowych na zasadach „pod klucz” z pe nym finansowaniem.
Przedstawiamy model realizacji inwestycji, w którym prawie ka da inwestycja
samorz dowa mo e by w ca ci finansowana ze róde zewn trznych.
Jeszcze do niedawna samorz dy upatrywa y mo liwo finansowania swoich zada na zasadach wynikaj cych z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ta forma
realizacji inwestycji w znacznym stopniu zosta a ograniczona z chwil wej cia w ycie
rozporz dzenia Ministra Finansów z 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegó owego
sposobu klasyfikacji tytu ów d nych zaliczanych do pa stwowego d ugu publicznego,
w tym do d ugu Skarbu Pa stwa (Dz. U. nr 252, poz. 1692).
Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym nale do kategorii kredytów i po yczek i w zwi zku z tym, a jako e stanowi tytu y d ne, zaliczane s do pa stwowego
ugu publicznego.
Dzia ania samorz dów w zakresie stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego
reguluj , mi dzy innymi, nast puj ce dokumenty:
ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku;
za cznik 41 do rozporz dzenia Ministra Finansów z 3 lutego 2010 roku w sprawie
sprawozdawczo ci bud etowej (Dz. U. nr 20 z 2010 roku, poz. 103) – zawieraj cy
instrukcj sporz dzania sprawozda bud etowych o stanie zobowi za z tytu u
umów partnerstwa publiczno-prywatnego;
rozporz dzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozda jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. nr 43,
poz. 247). Okre lono w nim, e „do po yczek nale y równie zalicza zobowi zania
z tytu u umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku gdy umowa ta ma
wp yw na poziom d ugu publicznego zgodnie z odr bnymi przepisami” (§ 2 ust. 1
rozdzia u 1 za cznika nr 9 „Instrukcja sporz dzania sprawozda ” do rozporz dzenia).
Nie wszystkie umowy o PPP s zaliczane do d ugu, lecz jedynie te, które maj
wp yw na poziom d ugu publicznego, a na poziom zad enia wp ywaj dwie najistotniejsze kwestie wyst puj ce w umowach o PPP tj.:
faktyczne zobowi zania finansowe ze strony podmiotów publicznych na rzecz partnera prywatnego (np. zap at sumy pieni nej jako wynagrodzenia);
podzia ryzyka, który przes dza o zaliczaniu zobowi za publicznych z nich wynikacych do wska ników zad enia.
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Rozwi zaniem problemów z finansowaniem inwestycji samorz dowych mo e by
zaprezentowany poni ej model. W ramach tego modelu mog by realizowane wszystkie inwestycje samorz dowe obejmuj ce budow nowych obiektów lub remonty i rozbudowy obiektów istniej cych. Katalog przedmiotowy jest otwarty i obejmuje mi dzy
innymi: drogi, szko y, szpitale, budynki u yteczno ci publicznej, mieszkania socjalne,
lokalne ciep ownie i sieci, instalacje wytwarzaj ce w skojarzeniu energi elektryczn i
ciepln , spalarnie mieci, instalacje do utylizacji odpadów komunalnych, biogazownie,
instalacje o wietleniowe i wiele innych.
Na tego typu inwestycje s na rynku rodki finansowe i to bez górnego ograniczenia kosztów, trzeba tylko uruchomi ca procedur .
Przedstawiony mechanizm nie jest adnym nowym cudownym lekiem na problemy finansowe samorz dów. Nie jest to tak e kolejna edycja dystrybucji finansowych
rodków unijnych lub dotacja.
Jest to sposób na, zgodne z obowi zuj cym prawem, zaspokojenie inwestycyjnych potrzeb samorz dów.
Istot prezentowanego mechanizmu jest to, e:
wykonawca realizuje inwestycj „pod klucz” zgodnie z potrzebami samorz du;
w cicielem zrealizowanej inwestycji jest spó ka celowa;
samorz d dzier awi wykonan inwestycj przez okres wynikaj cy z umowy;
inwestycja staje si w asno ci samorz du po okresie dzier awy.
eby mo na by o uruchomi realizacj inwestycji niezb dne jest mi dzy innymi:
zdefiniowanie potrzeb inwestycyjnych samorz du wraz z okre leniem niezb dnych
potrzeb finansowych;
podj cie przez odpowiedni organ samorz dowy uchwa y o realizacji inwestycji w
przedstawionym poni ej trybie oraz o dzier awie przedmiotu umowy.
Inwestycja realizowana jest na zasadach dialogu konkurencyjnego okre lonego
w ustawie Prawo zamówie publicznych.
Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym
og oszeniu o zamówieniu zamawiaj cy prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a nast pnie zaprasza ich do sk adania ofert.
Zamawiaj cy mo e udzieli zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, je eli
zachodz
cznie nast puj ce okoliczno ci:
1) nie jest mo liwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub
przetargu ograniczonego, poniewa ze wzgl du na szczególnie z ony charakter
zamówienia nie mo na opisa przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub
obiektywnie okre li uwarunkowa prawnych lub finansowych wykonania zamówienia;
2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zamawiaj cy zaprasza do dialogu konkurencyjnego wykonawców, którzy spe niaj warunki udzia u w post powaniu, w liczbie okre lonej w og oszeniu o zamówieniu,
zapewniaj cej konkurencj , nie mniejszej ni 3, a je eli warto zamówienia jest równa
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lub przekracza kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, nie
mniejszej ni 5.
Je eli liczba wykonawców, którzy spe niaj warunki udzia u w post powaniu, jest
mniejsza ni okre lona w og oszeniu, zamawiaj cy zaprasza do dialogu wszystkich wykonawców spe niaj cych te warunki.
Zamawiaj cy prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie okre li , w wyniku
porównania rozwi za proponowanych przez wykonawców, je eli jest to konieczne,
rozwi zanie lub rozwi zania najbardziej spe niaj ce jego potrzeby.
W omawianym przypadku, realizacji inwestycji w trybie dialogu konkurencyjnego
jest mo liwa zgodnie z przywo anymi zapisami ustawy Prawo zamówie publicznych,
gdy zachodz
cznie nast puj ce okoliczno ci:
1. nie jest mo liwe obiektywne okre lenie uwarunkowa prawnych oraz finansowych
wykonania zamówienia;
2. cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
ównymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, zgodnie z za czonym schematem, s :
SPV - spó ka specjalnego przeznaczenia – jest to spó ka celowa, z któr Samorz d
podpisuje umow na realizacj inwestycji. Spó
celow tworz inwestorzy kapita owi.
Obowi zki spó ki SPV wobec Samorz du realizuje Generalny Realizator Inwestycji. Cel
i przedmiot dzia alno ci spó ki nie mo e wykracza poza zakres okre lony umow
dzier awy zawart z Samorz dem.
Bank – instytucja finansowa daj ca spó ce SPV promes na finansowanie inwestycji, a
nast pnie finansuj ca realizacj inwestycji.
Generalny Realizator Inwestycji (GRI) – firma wspó pracuj ca ze spó
SPV i odpowiedzialna za fizyczn realizacj inwestycji. Je li Samorz d nie dysponuje dokumentacj projektow GRI zleca i nadzoruje opracowanie dokumentacji projektowej. GRI musi
by firm do wiadczon w przygotowywaniu i realizacji inwestycji. Nie musi to by firma
budowlana. GRI jest tak e gwarantem zdolno ci do finansowania i rozliczania inwestycji.
Generalny Wykonawca (GW) – firma wykonawcza odpowiedzialna przed RGI za fizyczn realizacj inwestycji. GW mo e dzia
samodzielnie lub posi kowa si wyspecjalizowanymi firmami podwykonawczymi. Umowa zawarta pomi dzy Samorz dem i
GW oddania Samorz dowi inwestycji „pod klucz” ma na celu umo liwienie Samorz dowi kontrolowania jako ci i terminowo ci wykonania prac przez GW. Przedstawiciele
Samorz du uczestnicz o odbiorach cz ciowych, szczególnie prac podlegaj cych zakryciu.
Oprócz wymienionych powy ej uczestników procesu inwestycyjnego na schemacie wyró niono nast puj ce podmioty:
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Firma doradcza – firma, która dzia aj c na zlecenie Samorz du pomaga w przygotowaniu inwestycji. Zakres obowi zków firmy doradczej wynika ze stopnia przygotowania
inwestycji przez Samorz d oraz mo liwo ci samodzielnego przygotowania wszelkich
procedur.
Na schemacie pokazany jest jeszcze jeden, bardzo istotny, uczestnik procesu
inwestycyjnego – Biuro projektowe. W zasadzie, przed rozpocz ciem procedury dialogu konkurencyjnego Samorz d powinien dysponowa dokumentacj projektow wraz z
pozwoleniem na budow . Zgodnie z zapisem art. 33 ust. 1 warto zamówienia na roboty budowlane ustala si na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporz dzanego na
etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów
robót budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-u ytkowym.
W warto ci zamówienia uwzgl dnia si planowane koszty prac projektowych
oraz planowane koszty robót budowlanych w zakresie okre lonym w programie funkcjonalno-u ytkowym, je eli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie.
Posiadanie przez Samorz d dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na
budow jest elementem kluczowym przy inwestycjach, których realizacja mo e budzi
spo eczne emocje i protesty np. przy budowie wysypiska odpadów komunalnych, spalarni i instalacji do utylizacji odpadów, sortowni, budowy biogazowni itp. Rozpoczynanie
dialogu konkurencyjnego przy braku pozwolenia na budow dla tego typu inwestycji
mo e doprowadzi do powa nych komplikacji prawnych z przysz ym wykonawc .
Oznacza to, e ju na etapie przygotowywania inwestycji mo na rozwa
celowo zatrudnienia firmy zewn trznej, która przygotuje inwestycj pod wzgl dem projektowym lub przy mniej skomplikowanych tematach opracuje program funkcjonalnoytkowy.
Nast pnym etapem jest przygotowanie dokumentacji przetargowej i pomoc w wyonieniu wykonawcy robót budowlanych.
Powy sze zakresy prac mo e wykona jedna zewn trzna firma doradcza lub
dwie niezale ne. W wietle ustawy Prawo zamówie publicznych nie stanowi to dzielenia zamówienia (art. 32 ust. 2).
Istnieje tak e mo liwo realizacji prac projektowych z finansowaniem ich przez
SPV, ale wymaga to dodatkowej umowy gwarantuj cej spó ce zwrot poniesionych na
dokumentacj kosztów w przypadku niemo no ci zrealizowania inwestycji z powodów
niezale nych od spó ki.
Operator - firma dzia aj ca w imieniu SPV. Operator zarz dza przedmiotem umowy po
zrealizowaniu inwestycji. Operator dba o utrzymanie obiektu w okresie obowi zywania
umowy dzier awy zawartej pomi dzy Samorz dem i firm SPV. Operator mo e by
powo any ju na wst pnym etapie realizacji inwestycji tj. w okresie projektowania. Zasady wspó pracy Samorz du i Operatora okre la „umowa operatorska”.
Powo anie Operatora nie jest nieodzowne dla realizacji inwestycji. Samorz d mo e bowiem zobowi za np. swój Zak ad Gospodarki Komunalnej do przej cia eksploatacji
powsta ego obiektu lub instalacji.
W zale no ci od konkretnej sytuacji Operator mo e by powo any tylko przez Samorz d
lub tylko przez SPV, mog w nim by przedstawiciele obu stron lub w ostateczno ci
mo e go nie by wcale.
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Reasumuj c nale oby odpowiedzie na podstawowe pytanie – czy realizacja
inwestycji na przedstawionych zasadach jest dla Samorz du op acalna.
Odpowied na tak postawione pytanie jest zdecydowanie pozytywna.
Wynika to z nast puj cych przes anek:
Samorz d mo e zrealizowa wszelkie swoje potrzeby inwestycyjne bez zaci gania
po yczek lub kredytów;
Nie nast puje pogorszenie wska nika zad enia;
Po okresie dzier awy Samorz d jest w cicielem przedmiotu dzier awy;
Oprócz wy onienia w post powaniu przetargowym na zasadach dialogu konkurencyjnego wykonawcy robót Samorz d nie musi si martwi ani o finansowanie inwestycji ani o realizacj robót;
D ugo okresu dzier awy jest elementem negocjacji i mo e by kryterium wyboru
wykonawcy;
Podczas negocjacji Samorz d mo e wp ywa na maksymaln mo liw do ud wigni cia wysoko raty dzier awy;
Samorz d nie podlega odpowiedzialno ci wynikaj cej z tre ci art. 647(1) kodeksu
cywilnego o solidarnej odpowiedzialno inwestora i wykonawcy za zap at wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawców. Wynika to z faktu, e inwestorem jest SPV.
Samorz d, zgodnie z umow oddania inwestycji pod klucz, zawart z Wykonawc
Inwestycji, ma wp yw na jako oraz funkcjonalno realizowanej inwestycji;
Samorz d uczestniczy we wszelkich odbiorach podczas realizacji inwestycji;
Istnieje mo liwo refinansowania prac projektowych zwi zanych z realizacja inwestycji.
Jako niedogodno ci przedstawionego modelu nale y wymieni :
Nie jest to forma dotacji i nie ma mo liwo ci umarzania zobowi za ;
Nie mo na czy tego modelu realizacji inwestycji z zewn trznymi formami dofinansowania, gdy tutaj inwestorem jest spó ka celowa a nie Samorz d.
Mamy nadziej , e przedstawiony model realizacji inwestycji zainteresowa Pa stwa na tyle, eby rozwa
realizacj przynajmniej niektórych swoich zada inwestycyjnych przy naszym udziale.

Z powa aniem

mgr in . Wies aw Olasek
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Schemat realizacji inwestycji dla samorz dów z pe nym finansowaniem inwestycji,
na zasadach „pod klucz”
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