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I. Podstawowe dane o projekcie 

1.1. Przedmiot projektu. 

Zamawiający: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25a,  
58-200 Dzierżoniów. 
Obszar działalności: Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Pieszyce, Bielawa, 
Piława Górna, Niemcza. 
Miejsce powstawania osadów: Oczyszczalnia ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie i Piławie 
Górnej. 
UWAGA: Oczyszczalnia ścieków w Piławie Górnej przewidziana jest do unieczynnienia,  
a ścieki z Piławy Górnej są odprowadzane kolektorem do oczyszczalni ścieków w Bielawie  
i tam oczyszczane.  
Docelowo przewiduje się wytworzenie rocznie 5500 ton osadów przefermentowanych  
w temperaturze 38 st. C, odwodnionych na prasach taśmowych na oczyszczalniach ścieków 
w Dzierżoniowie i Bielawie, o zawartości suchej masy nie mniejszej niż 22%.  
Lokalizacja stacji: po stronie Wykonawcy. Zamawiający oferuje do wydzierżawienia działkę  
o powierzchni około 0,5 ha znajdującą się na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie. 
 
1.2. Cele projektu 

 Celem projektu ma być wybór jak najbardziej racjonalnej technologii termicznego 
przekształcania osadów ściekowych powstających na terenie działalności Spółki: 
efektywnej, ekonomicznej, bezpiecznej dla środowiska, najlepiej bez udziału 
dodatkowego czynnika energetycznego. Technologia ta powinna całkowicie 
zneutralizować powstały osad, zminimalizować jego ilość oraz całkowicie usunąć  
z terenu oczyszczalni. 

 W ramach projektu powinna powstać kompletna stacja termicznego przekształcania 
osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków w Bielawie oraz 
dowożonych z oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie (transportem Zamawiającego  
w godz. 700-1500).  
Przewiduje się przekształcanie osadów dostarczanych przez WiK Sp. o.o. oraz – za 
zgodą Zamawiającego – z innych oczyszczalni ścieków. 

 Za cały proces technologiczny i jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa 
odpowiadać będzie Wykonawca. 

 Zamawiający gwarantuje dostarczenie własnym transportem, do miejsca 
przekształcania,  odwodnionych na prasach taśmowych osadów w ilości 3500 ton 
rocznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. 

 Koszt usługi (cena za tonę osadów) będzie co roku aktualizowany o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS.  
 

UWAGA: Zamawiający, zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), 
przewiduje wystąpienie do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z wnioskiem o opinię pod 
kątem oceny stanu przygotowania i zasadności realizacji przedsięwzięcia w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego (tzw. certyfikacja). 
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1.3. Przewidywane efekty projektu 
1. Całkowita utylizacja oraz istotne zmniejszenie objętości osadów ściekowych (ponad 

15-krotne). 
2. Wytworzenie popiołu o parametrach spełniających przepisy prawa oraz 

składowanego zgodnie z przepisami prawa. Zagospodarowanie popiołu jest 
zadaniem Wykonawcy. 

3. Zminimalizowanie emisji spalin, czyste spaliny spełniające przepisy prawa. 
 

1.4. Rozważany model realizacji przedsięwzięcia we współpracy z partnerem 
prywatnym 

Podstawę prawną realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), 
polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyk 
pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym, stanowi przede wszystkim: 
- ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (ustawa o PPP), 
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) albo 
- ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi 
(ustawa o umowie koncesji). 
 
Zakłada się realizację inwestycji w formule PPP (DBFMO) na podstawie umowy o PPP – 
PPP z następującymi zadaniami po stronie partnera prywatnego: 
- projektowanie (D), 
- budowa (B), 
- finansowanie (F), 
- utrzymanie (M), 
- zarządzanie (O). 
 
II. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy 
przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa instalacji do termicznego 
przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, 
przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)- pełnienie 
funkcji Doradcy PPP. 

 

Realizację zamówienia podzielono na etapy: 

 ETAP I-  Analizy przedrealizacyjne 
 ETAP II-   Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, wnioski o udział  

w postępowaniu,  
 Etap III – Negocjacje 
 Etap IV –  Oferty 
 Etap V–  Przygotowanie i zawarcie umowy o PPP  
 Etap VI –  Zamknięcie finansowe projektu PPP 
 Etap VII –  Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do pozyskania 

finansowania z funduszy UE  

WAŻNE : Zamawiający podpisze odrębną umowę z Doradcą technicznym, który to 
zobowiązany będzie w ramach zawartej umowy, udzielać wszelkich niezbędnych 
informacji z zakresu wiedzy technicznej zarówno na etapie wykonania analiz 
przedrealizacyjnych jak i w całym procesie wyboru Partnera Prywatnego. 
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Zakres usługi obejmuje doradztwo w zakresie prawnym, podatkowym oraz ekonomiczno-
finansowym (Doradztwo PPP), a w szczególności: 
1) przeprowadzenie badania (testu) rynku i przygotowanie analiz przedrealizacyjnych, 
2) rekomendowanie i uzgodnienie z Zamawiającym szczegółów trybu przeprowadzenia 

postępowania na wybór partnera prywatnego, 
3) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia wyboru partnera 

prywatnego; 
4) udział w procesie wyboru partnera prywatnego (do momentu zamknięcia 

komercyjnego i finansowego Projektu), 
5) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej koniecznej do pozyskania finansowania  

z funduszy UE.  
 
Zakres doradztwa: 
1. Doradztwo prawne i podatkowe obejmować będzie w szczególności: 
1) przygotowanie  kompletnej  listy  wskazującej poszczególne czynności konieczne do    

podjęcia przez zamawiającego wraz  z rekomendowanym momentem ich realizacji-  
w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy; 

2) doradztwo w sprawie pełnomocnictw (kompetencji) niezbędnych do zawarcia umów 
związanych z projektem; 

3) doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z określonych źródeł finansowania 
oraz sposobów ich wykorzystania (z odniesieniem do  możliwości zaangażowania 
zwrotnych i bezzwrotnych środków UE poprzez wskazanie istniejących źródeł  
i przewidywanego trybu pozyskania); 

4) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, opracowanie dokumentacji niezbędnej 
dla projektu hybrydowego, w szczególności wniosku o dofinansowanie Projektu; 

5) wskazanie i uzasadnienie rekomendowanego podziału zadań i przynależnych im 
ryzyk między stroną publiczną i prywatną na etapie inwestycyjnym i operacyjnym 
projektu; 

6) doradztwo w kontekście wymogów prawnych, w szczególności: ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym, ustawy Prawo budowlane, ustawy o gospodarce 
nieruchomościami, przepisów w zakresie gospodarki przestrzennej, regulacji dot. 
ochrony środowiska i oceny oddziaływania na środowisko, aktów unijnych 
dotyczących funduszy unijnych i PPP, w tym zaleceń, komunikatów i wytycznych KE, 

7) doradztwo podatkowe wraz z oceną skutków podatkowych oraz wpływem 
zobowiązań podatkowych na koszty Projektu; 

8) identyfikacja operacji i okoliczności, które mogą mieć skutki podatkowe (uzyskiwanie 
dotacji, dokonywanie korekt, płatności o charakterze odszkodowawczym, posiadanie 
nieruchomości); 

9) w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych przygotowanie kompletnej  
dokumentacji przetargowej  oraz  wsparcie  strony  publicznej  w  prowadzeniu  
postępowania  na  wybór partnera  prywatnego. 

 
2. Doradztwo ekonomiczno-finansowe obejmować będzie w szczególności: 
1) zbadanie potencjału komercyjno-finansowego Projektu PPP w zakresie oceny 

zasadności i możliwości realizacji projektu przez Podmiot Publiczny w formule PPP, 
ocena jego bankowalności, 

2) doradztwo oraz pomoc w opracowaniu wszelkich aspektów finansowych projektu, w 
tym opracowanie propozycji montażu finansowego na etap inwestycyjny; 
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3) doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z określonych źródeł finansowania 
oraz sposobów ich wykorzystania (z odniesieniem do  możliwości zaangażowania 
zwrotnych i bezzwrotnych środków UE poprzez wskazanie istniejących źródeł i 
przewidywanego trybu pozyskania); 

4) w przypadku wystąpienia takiej konieczności, opracowanie dokumentacji niezbędnej 
dla projektu hybrydowego, w szczególności wniosku o dofinansowanie Projektu; 

5) wskazanie i uzasadnienie rekomendowanego podziału zadań i przynależnych  
im ryzyk między stronę publiczną i prywatną na etapie inwestycyjnym i operacyjnym 
projektu; 

6) przedstawienie propozycji, wraz z uzasadnieniem, mechanizmu wynagradzania 
partnera prywatnego; 

7) analiza i weryfikacja modeli finansowych, wszelkich aspektów finansowych, 
rozwiązań proponowanych przez wykonawców w całej fazie zamówienia oraz 
doradztwo w tym zakresie; 

8) analiza finansowa składanych ofert; 
9) pomoc w prowadzeniu negocjacji z kredytodawcami; 
10) pomoc w opracowaniu strategii zabezpieczającej przed skutkami zmian stóp 

procentowych i podjęciu stosownych działań na etapie finalizowania uzgodnień 
finansowych; 

11) opracowanie zapisów umowy PPP, związanych np. z  szybszym niż zakładany 
zwrotem nakładów partnera prywatnego oraz większym niż zakładany poziomem 
zysku partnera prywatnego, 

12) w zakresie prowadzonych postępowań przetargowych przygotowanie  kompletnej  
dokumentacji przetargowej  oraz  wsparcie  strony  publicznej  w  prowadzeniu  
postępowania  na  wybór partnera  prywatnego. 

III. Podział zamówienia na Etapy. 

1. ETAP I- ANALIZY PRZEDREALIZACYJNE 

Etap ten obejmuje opracowanie Analiz przedrealizacyjnych, dotyczących  
w szczególności: 
1) identyfikacji ryzyk i określenia ich wpływu na poziom długu partnera publicznego, 
2) aspektów ekonomicznych i finansowych projektu, w tym porównania kosztów 

realizacji przedsięwzięcia w formule PPP do formuły „tradycyjnej”, 
3) porównania korzyści wynikających z PPP do korzyści z innych modeli, 
4) stanu prawnego składników majątkowych. 

 
Analizy przedrealizacyjne muszą być wykonane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 
grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz.U.2019.0.1445 t.j.) i powinny 
obejmować co najmniej wskazany poniżej zakres: 
a) analiza prawna,  
b) analiza podatkowa 
c) analiza organizacyjna, 
d) analiza instytucjonalna, 
e) analiza techniczna, 
f) analiza ryzyk, 
g) analiza finansowo- ekonomiczna. 
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Zamawiający rozważa wystąpienie, zgodnie z art. 3b  Ustawy z dnia 19 grudnia 2008r.  
o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz.U.2019.0.1445 t.j.), do ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego z wnioskiem o opinię na temat zasadności realizacji 
przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego. 

ad. a) 

Analiza prawna obejmuje zagadnienie związane przede wszystkim z legalnością 
planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Jej celem jest zbadanie prawnej dopuszczalności 
realizacji oraz wskazanie istotnych z punktu widzenia sukcesu realizacji zagadnień 
prawnych. 

Analiza prawna obejmować powinna (w zależności od stopnia przygotowania 
przedsięwzięcia i branży w jakiej jest realizowane przedsięwzięcie) przede wszystkim: 

1) szczegółowy opis poszczególnych etapów przedsięwzięcia, w tym czynności 
przygotowawczych, które powinny zostać podjęte przez podmiot publiczny; 

2) szczegółowy harmonogram i schemat działań niezbędnych do realizacji 
przedsięwzięcia, 

3) określenie zezwoleń administracyjnych, uzgodnień i opinii wymaganych dla realizacji 
przedsięwzięcia, oraz innych istotnych zagadnień związanych z procesem 
budowlanym, 

4) szczegółowy opis procedury wyboru partnera prywatnego, wraz z procedurą 
odwoławczą, 

5) analizę zagadnienia gospodarowania majątkiem publicznym przez partnera 
prywatnego w okresie realizacji przedsięwzięcia wraz z rekomendacjami dotyczącymi 
zabezpieczenia interesów podmiotu publicznego, 

6) zasady przejęcia składników majątkowych po zakończeniu przedsięwzięcia, 
7) analizę zagadnienia wynagrodzenia partnera prywatnego, 
8) identyfikację i opis dokumentacji, która powinna zostać opracowana w związku z 

realizacją przedsięwzięcia. 

ad. b) 

Analiza podatkowa powinna obejmować w szczególności: 
1) najważniejsze aspekty podatkowe wybranego modelu realizacji przedsięwzięcia, 
2) opis działań niezbędnych do podjęcia w ramach przedsięwzięcia w zależności od 

jego formy: kontraktowej bądź w formie spółki PPP, 
3) analiza wszystkich możliwych wariantów i wybór odpowiedniej koncepcji realizacji, 
4) identyfikacja operacji i okoliczności, które mogą mieć skutki podatkowe,  
5) analiza w zakresie podatku od towarów i usług (VAT),  
6) analiza w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),  
7) analiza w zakresie podatku od nieruchomości,  
8) analiza w zakresie innych podatków, o ile dotyczą Projektu PPP np. podatków od 

czynności cywilnoprawnych, podatków akcyzowych. 

 

ad. c) 

Analiza organizacyjna powinna dostarczyć informacji niezbędnych dla wdrożenia właściwych 
i najbardziej uzasadnionych rozwiązań organizacyjnych, skutecznie wspomagających 
realizację przedsięwzięcia na każdym jego etapie, tj. na etapie przygotowania (postępowanie 
przetargowe), realizacji (roboty budowlane) i etapie zarządzania. Powinna objąć swoim 
zakresem przyjęte w ramach przedsięwzięcia modele biznesowe i metody zarządzania.  
W ramach analizy należy zdefiniować poszczególnych uczestników realizacji 
przedsięwzięcia w formule PPP (określenie ich wzajemnych powiązań), podział zadań 
pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym oraz ustalić, czy nie ma 
konieczności utworzenia nowych struktur (np. spółki celowej), dla realizacji przedsięwzięcia. 



Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu sektorowym- OPZ- Opis przedmiotu zamówienia 

Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Budowa instalacji do 
termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, przewidzianego do 
realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)- pełnienie funkcji Doradcy PPP. 6 
 

 

ad. d) 

Celem analizy instytucjonalnej jest wykazanie wewnętrznych struktur w działalności 
podmiotu publicznego. Pozwala ustalić, czy w ramach struktury organizacyjnej podmiotu 
publicznego funkcjonują odpowiednie mechanizmy umożliwiające właściwe wdrożenie 
przedsięwzięcia PPP.  

 

ad. e) 

Analiza techniczna ma na celu określenie zakresu rzeczowego oraz wskazanie  
na funkcjonalność przedsięwzięcia. Dotyczyć powinna całego przedsięwzięcia, nie tylko  
w zakresie będącym po stronie podmiotu publicznego, ale również w części projektu, która 
służy partnerowi prywatnemu do generowania wynagrodzenia z przedsięwzięcia.  

Analiza techniczna swoim zakresem obejmować powinna następujące czynności: 
1) badanie aktualnego stanu zagospodarowania terenu, wskazując np. na konieczność 

usunięcia istniejących już obiektów lub możliwość wykorzystania istniejącej 
infrastruktury, 

2) określenie zakresu/ zasięgu inwestycji, 
3) analiza dostępności terenu, proponowane zagospodarowanie terenu, w tym 

rozwiązania dotyczące zieleni i małej architektury, analiza techniczna istniejącej 
infrastruktury, analiza geologiczna, zanieczyszczeń gruntów etc. 

4) proponowane rozwiązania technologiczne, 
5) dodatkowe niezbędne inwestycje umożliwiające realizację przedsięwzięcia  

w poszczególnych branżach, 
6) analiza  zgodności założeń technicznych z warunkami zagospodarowania 

przestrzennego obszaru, na którym planowana jest lokalizacja inwestycji, 
7) analiza formalno- prawna posiadanych lub niezbędnych do wykonania projektu 

decyzji administracyjnych i pozwoleń, 
8) wariantowanie rozwiązań technicznych oraz etapowanie prac. 

Doradca techniczny, z którym Zamawiający podpisze odrębną umowę,  opracuje Opis 
Potrzeb i Wymagań (OPiW) (opis planowanego przedsięwzięcia, dokument stanowiący 
punkt wyjścia do dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami). Dokument ten 
stanowił będzie materiał wyjściowy do wykonania analizy technicznej i będzie na 
bieżąco aktualizowany przez doradcę technicznego podczas opracowywania analiz 
przedrealizacyjnych.  

Doradca techniczny zobowiązany będzie udzielać wszelkich niezbędnych informacji z 
zakresu wiedzy technicznej na etapie wykonania analiz przedrealizacyjnych.  

 

ad. f) 

Analiza ryzyk, związanych z robotami budowlanymi, dostępnością i popytem, powinna 
obejmować następujące kwestie: 

1) podział ryzyk pomiędzy strony umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 
2) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyk, 
3) wpływ zdefiniowanych ryzyk na realizowane przedsięwzięcie. 
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ad. g) 

Analiza finansowo- ekonomiczna, powinna obejmować w szczególności: 
1) określenie założeń analizy, obejmujące następujące zagadnienia: wartość rezydualna 

projektu, okres obowiązywania umowy PPP, strumienie przepływów pieniężnych, 
podatek VAT, 

2) oszacowanie nakładów inwestycyjnych, 
3) wskazanie źródeł finansowania przedsięwzięcia, 
4) kalkulację przychodów i kosztów przedsięwzięcia,  
5) opracowanie sprawozdań finansowych pro forma, obejmujących zagadnienia: aktywa 

i pasywa, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, działalność 
operacyjna, działalność inwestycyjna, działalność operacyjna, działalność 
inwestycyjna, działalność finansowa, bieżąca wartość netto, wewnętrzna stopa 
zwrotu, wskaźniki efektywności, stopa dyskontowa,  

6) kalkulację wskaźników efektywności przedsięwzięcia oraz zaangażowanego kapitału 
zarówno przez partnera prywatnego, jak i podmiot publiczny. 

 
Analiza przedrealizacyjna opracowana zostanie zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
 przygotowana zostanie w formie powiązanych ze sobą arkuszy kalkulacyjnych  

w programie MS Excel zawierających aktywne formuły, 
 opracowania tekstowe w 3 egzemplarzach w formie pisemnej oraz na nośniku CD  

w formacie umożliwiającym edycję i drukowanie w edytorze tekstu klasy Office  
(np. Microsoft Office, Open Office), 

 opracowania inne niż tekstowe (rysunki, zdjęcia, schematy itp.) w 3 egzemplarzach  
w formie pisemnej oraz na nośniku CD lub DVD w formacie umożliwiającym edycję  
i drukowanie w programach do projektowania inżynierskiego typu CAD (dxf/shp  
w obowiązującym układzie 2000) oraz w formacie umożliwiającym drukowanie przy 
wykorzystaniu bezpłatnego oprogramowania możliwego do zainstalowania na 
komputerze PC z zainstalowanym oprogramowaniem Windows. Opisy zawarte na 
rysunkach technicznych i schematach muszą być możliwe do wyszukania jako tekst 
oraz zapisane jako atrybuty przypisane do poszczególnych obiektów wektorowych 
umożliwiające ich wyszukiwanie oraz klasyfikację 

 brak haseł chroniących analizę i jej zawartość; 
 opisy w języku polskim; 
 brak ukrytych i zabezpieczonych rzędów, kolumn, komórek, arkuszy; 
 analiza powinna być sformatowana do wydruku;  
 analiza powinna zawierać działające formuły i makra i nie zawierać makr 

zabezpieczonych hasłem; 
 wartości powinny być wyrażone w złotych polskich. 

 

Rezultatem Analiz przedrealizacyjnych  powinna być odpowiedź na pytanie, czy 
realizacja Projektu we współpracy z partnerem prywatnym przyniesie stronie 
publicznej wymierne korzyści.  

 

2. ETAP II- OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, WNIOSKI O UDZIAŁ  
W POSTĘPOWANIU 

Ogłoszenie o zamówieniu 
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W ramach tego etapu Doradca PPP przygotuje kompletną dokumentację niezbędną  
do publikacji ogłoszenia (projekt ogłoszenia) o zamówienie publiczne, zgodnie  
z rekomendowanym trybem wyboru Partnera Prywatnego, w tym: 

1) projekt ogłoszenia o zamówieniu, 
2) opis warunków udziału w postępowaniu; 
3) opis sposobu oceny wniosków o udział w postępowaniu oraz kryteria selekcji; 
4) opis kryteriów oceny ofert; 
5) projekty odpowiedzi na pytania wykonawców do treści ogłoszenia, za wyjątkiem 

kwestii technicznych. 
 

Ocena wniosków o udział w postępowaniu 

6) ocena złożonych wniosków o udział w postępowaniu oraz uzupełnień i wyjaśnień do 
WoD,  

 

3. Etap III – NEGOCJACJE 

Przygotowanie do negocjacji z Partnerami Prywatnymi  
Doradca PPP przygotuje dokumentację oraz materiały konieczne dla przeprowadzenia 
negocjacji z wybranymi wykonawcami w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego: 

1) regulamin prowadzenia negocjacji,  
2) projekt harmonogramu negocjacji, 
3) projekt zestawienia zagadnień do omówienia w czasie negocjacji, 
4) projekt szczegółowej agendy poszczególnych tur negocjacji,  
5) projekt zaproszenia do udziału w negocjacjach,  
6) projekt prezentacji oraz (ewentualnie) innych materiałów informacyjnych dla Podmiotu 

Prywatnego w celu przedstawienia w czasie negocjacji, 
7) kompletny projekt Umowy o PPP wraz z niezbędnymi załącznikami. 

 
Negocjacje 
Zadania Doradcy PPP obejmują: 

1) udział i prowadzenie spotkań w ramach negocjacji z Wykonawcami, 
2) weryfikację wszystkich założeń Projektu na podstawie informacji uzyskanych  

w trakcie negocjacji, 
3) aktualizowanie projektu Umowy o PPP oraz załączników w oparciu o uzgodnienia 

poczynione podczas negocjacji; 
4) przygotowanie projektów szczegółowych agend tur negocjacji, przy czym Doradca 

PPP weźmie czynny udział we wszystkich turach negocjacji (planowane są trzy tury): 
 I tura-  zapoznawcza, organizacyjna - przedstawienie partnerów, zgłoszenie 

przez partnerów, jakich informacji oczekują od drugiej strony,  
 II tura- techniczna - podczas tej tury omawiane są m.in. rozwiązania techniczne, 

standardy utrzymania etc. 
 III tura- prawna- dyskusja nad projektem umowy PPP. 

5) przygotowanie projektów pism do interesariuszy Projektu PPP zgodnie  
z występującymi potrzebami. 
 

4. Etap IV – OFERTY 
Przygotowanie zaproszenia do składania ofert 
Doradca PPP opracuje w szczególności: 

1) opis proponowanych kryteriów oceny ofert wraz z opisem ich znaczenia (wagi); 
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2) kompletną, pełną dokumentację przetargową tworzącą zaproszenie do składania 
ofert przez wykonawców, tj. specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz  
z załącznikami obejmującą w szczególności: 

 ogłoszenie o zamówieniu,  
 projekt Umowy o PPP wraz z załącznikami,  
 Instrukcję dla Wykonawców, 
 formularz ofertowy wraz z załącznikami oraz instrukcję przygotowania oferty,  
 inne. 

 

Doradca techniczny opracuje Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW) (opis planowanego 
przedsięwzięcia, który będzie na bieżąco aktualizowany przez doradcę technicznego  
w czasie trwania całego postępowania przetargowego). 

 
Pytania i odpowiedzi 
Zadania Doradcy PPP na tym etapie obejmują: 

3) analizę pytań do SIWZ zadawanych przez wykonawców; 
4) przygotowanie projektów odpowiedzi na pytania wykonawców o treści uzgodnionej  

z Zamawiającym; 
5) przygotowanie zmian do dokumentacji przetargowej w oparciu o udzielone 

odpowiedzi. 
 
Składanie i ocena ofert 
Doradca PPP, na tym etapie, będzie udzielał doradztwa w szczególności w zakresie badania  
i oceny ofert według metodologii zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz porównania 
złożonych ofert (w oparciu o zastosowane kryteria). Doradca PPP przedstawi 
Zamawiającemu rekomendację wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 

5. Etap V– PRZYGOTOWANIE I ZAWARCIE UMOWY O PPP  

W ramach tego etapu Doradca PPP przygotuje 3 egzemplarze Umowy o PPP wraz z 
załącznikami do podpisu.  
 

6. Etap VI – ZAMKNIĘCIE FINANSOWE PROJEKTU PPP 

W ramach tego etapu Doradca PPP zapewni Podmiotowi Publicznemu możliwe wsparcie  
w związku z prowadzeniem działań zmierzających do zamknięcia finansowego Projektu,  
w szczególności w zakresie: 

1) udziału w negocjacjach z instytucjami finansowymi, monitorowanie i wsparcie 
podmiotu publicznego w toku procesu pozyskiwania finansowania dla Projektu przez 
partnera prywatnego, w tym m.in. sporządzenie ostatecznej wersji Umowy PPP; 

2) monitorowania zadań partnera prywatnego w okresie zamknięcia finansowego; 
3) wsparcia Zamawiającego w zakresie wszystkich zadań zmierzających do zawarcia 

umowy PPP i zamknięcia finansowego Projektu- zadania okołoprojektowe, wieloletni 
plan finansowy, sprawozdawczość statystyczna, wystąpienia do właściwych organów 
(Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Finansów, Główny Urząd Statystyczny), 
udział doradczy/ ekspercki w ewentualnych działaniach kontrolnych i ewaluacyjnych; 

 

7. Etap VII – PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ KONIECZNEJ DO 
POZYSKANIA FINANSOWANIA Z FUNDUSZY UE 

Doradca PPP wykona następujące prace:  
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1) opracowanie wniosku o dofinasowanie według wzoru obowiązującego dla danego 
programu operacyjnego i zgodnie z wymogami właściwych instytucji;  

2) opracowanie wymaganych załączników do wniosku; 
3) uzupełnienie lub poprawienie ww. wniosku z załącznikami na etapie oceny wniosków. 

Zakończenie etapu nastąpi w terminie rozstrzygnięcia właściwej instytucji w przedmiocie 
dofinansowania Projektu. W przypadku, gdy na skutek obiektywnych okoliczności 
(niezależnych od Doradcy PPP), czas trwania etapu przekroczy 120 dni, Zamawiający 
dokona częściowego odbioru i rozliczenia wykonanych prac.  

IV. Odbiór prac w ramach etapu doradztwa i organizacja  
Doradca PPP ma obowiązek przekazywać dokumenty Zamawiającemu w formacie 
edytowalnym zgodnym z MS Office.  
Doradztwo wykonywane jest w języku polskim. 
Treść wszystkich opracowywanych przez Doradcę PPP dokumentów musi być na bieżąco 
uzgadniana z Zamawiającym i otrzymać akceptację Zamawiającego.  
W terminie 14 dni po zakończeniu realizacji każdego z etapów Doradca PPP przygotuje  
i przekaże Zamawiającemu protokół z wykonania prac. Dokument ten będzie zawierać 
wyliczenie wszystkich dokumentów i usług wytworzonych przez Wykonawcę w trakcie 
realizacji danego etapu.  
 


