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1. Wstęp 

 

Miasto Konin, w związku z przygotowaniem do realizacji Przedsięwzięcia 

pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” 

w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej: „Przedsięwzięcie” lub „Projekt”), na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 407 z późn. zm., dalej: „Ustawa o PPP”), przedstawia 

Memorandum Informacyjne dla podmiotów zainteresowanych wzięciem udziału 

w Przedsięwzięciu, w celu przedstawienia charakterystyki i wstępnych założeń planowanej 

inwestycji oraz uzyskania informacji od Partnerów Prywatnych o oczekiwanym modelu 

realizacji Projektu. Przedstawione w Memorandum założenia realizacji Projektu nie 

stanowią ostatecznej formuły jego wdrożenia, a jedynie punkt wyjścia do dalszych dyskusji 

na temat możliwości i sposobu realizacji Przedsięwzięcia. 

Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest uzyskanie potwierdzenia, iż przedstawione 

w niniejszym opracowaniu rozwiązania są interesujące dla Partnerów Prywatnych oraz 

Instytucji Finansujących, a w przypadku odpowiedzi negatywnej – uzyskanie wskazań lub 

innych rozwiązań  odnośnie założeń projektowych, których uwzględnienie skutkować 

będzie ewentualnym udziałem potencjalnych uczestników wstępnych konsultacji 

rynkowych w postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego.   

Konsultacje rynkowe przeprowadzane są zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). 

Ostateczna forma, zakres i charakter Przedsięwzięcia zostaną określone po zebraniu 

uwag i wniosków na etapie badania rynku, kontynuacji prac analitycznych w zakresie 

struktury Przedsięwzięcia i finalnie - negocjacji przeprowadzanych przez Podmiot 

Publiczny w ramach postępowania na wybór Partnera Prywatnego. 

Uprzejmie prosimy o przekazanie odpowiedzi do załączonej do Memorandum ankiety 

w terminie do dnia 4 października 2022 r. na adres: katarzyna.rejniak@konin.um.gov.pl  

Indywidualne spotkania z potencjalnymi Partnerami Prywatnymi, w tym również w formie 

on -line (lub spotkanie wszystkich Wykonawców) przewidziane zostały w dniach  14 – 18 

października 2022 r.  

Osoba do kontaktu: 

Katarzyna Rejniak – Wydziału Rozwoju i Inwestycji  
tel. 63 2401151, 
e-mail: katarzyna.rejniak@konin.um.gov.pl      

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: 

Dr Rafał Cieślak – radca prawny 

tel. 501-701-094 

e-mail: r.cieslak@cieslak.waw.pl 

mailto:katarzyna.rejniak@konin.um.gov.pl
mailto:katarzyna.rejniak@konin.um.gov.pl
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2. Definicje 

  

Gwarantowane 

Oszczędności 

określony w ofercie Partnera Prywatnego minimalny poziom 

oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej 

wskazany dla każdego z obiektów, oraz zbiorczo dla 

wszystkich obiektów, jaki Partner Prywatny zobowiązuje się 

osiągnąć w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, zgodnie 

z Umową o PPP 

Instytucja Finansująca Podmiot, który na podstawie umowy z Partnerem Prywatnym 

zobowiązany będzie do zapewnienia finansowania 

Przedsięwzięcia 

Partner Prywatny Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny w rozumieniu 

ustawy  

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorcy uczestniczący we 

wstępnych konsultacjach rynkowych, lub wybrany zgodnie 

z Ustawą o PPP oraz Ustawą Pzp do realizacji 

Przedsięwzięcia 

Podmiot Publiczny Miasto Konin, Plac Wolności 1, 62-500 Konin 

Przedsięwzięcie/Projekt Przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej” realizowane 

w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu 

Ustawy o PPP 

Ustawa o efektywności 

energetycznej 

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 

Ustawa o 

termomodernizacji  

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji 

emisyjności budynków 

Umowa o PPP Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawarta 

pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym, 

w celu realizacji Przedsięwzięcia 

Ustawa o PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-

prywatnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 407 z późn. zm.) 

Ustawa Pzp   Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) 
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3. Zakres Projektu PPP   

 

Przedsięwzięcie zakłada przeprowadzenie modernizacji energetycznej, polegającej,  

w zależności od budynku m. in na ociepleniu ścian zewnętrznych, stropodachu, 

częściowej wymianie stolarki drzwi i okien, wymianie instalacji c.o., modernizacji instalacji 

elektrycznej, montaż instalacji PV oraz montażu urządzeń umożliwiających zarządzanie 

energią budynkach użyteczności publicznej. Szczegółowe informacje nt. budynków 

zawarto w poniższej tabeli. 

Przedmiotowy Projekt stanowi przedsięwzięcie termomodernizacyjne, za które zgodnie 

z art. 2 pkt 2 lit a) Ustawy o termomodernizacji uznaje się: ulepszenie, w wyniku którego 

następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania 

i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania m.in. do budynków stanowiących 

własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań 

publicznych. 

Zgodnie z art. 6 ust 1. Ustawy  o efektywności energetycznej Podmiot Publiczny, jako 

jednostka sektora finansów publicznych  w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, 

ma obowiązek, przy realizacji własnych zadań, stosować co najmniej jeden ze środków 

poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2, zwanych dalej „środkami 

poprawy efektywności energetycznej”, do których zalicza się m. in. „realizację 

i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej” lub 

„realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu Ustawy 

o termomodernizacji.” 

Zgodnie z założeniami projektowymi, po zakończeniu Etapu Inwestycyjnego do 

obowiązków Partnera Prywatnego na Etapie Zarządzania będzie należało zarządzanie 

energią oraz ewentualnie inne działania z zakresu gospodarki energetycznej. 

 

W wyniku przeprowadzenia prac modernizacyjnych, Partner Prywatny będzie 

odpowiedzialny za zarządzanie energią w celu osiągnięcia Gwarantowanych 

Oszczędności oraz utrzymanie technicznej sprawności zmodernizowanych budynków 

i zainstalowanych urządzeń w całym okresie trwania Umowy o PPP – w zakresie 

określonym tą umową. 

 

Budynki, w których przeprowadzona zostanie modernizacja energetyczna 

i wdrożenie systemu zarządzania energią 

Lp Nazwa obiektu Adres obiektu Zakres prac 

1 Urząd Miejski w Koninie 
Plac Wolności 1, 62-500 
Konin 

Ocieplenie stropu 
poddasza, wymiana 
instalacji c.o. w bud. B, 
montaż Systemu 
Zarządzania Energią 
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(SZE) 

2 
Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 

ul. Przyjaźni 5, 62-510 
Konin 

Częściowa 
wymiana okien, 
wymiana instalacji 
c.o. z grzejnikami, 
wymiana 
oświetlenia, 
montaż SZE, 
montaż instalacji 
PV 

3 
Budynek UM - Urząd 
Stanu Cywilnego 

ul. Obrońców 
Westerplatte 2, 62-500 
Konin 

Ocieplenie stropu 
poddasza, montaż SZE 

4 

Budynek UM - Miejski 
Zespół Orzekania o 
Niepełnosprawności 
wraz z Oddziałem Żłobka 
Miejskiego w Koninie 

ul. Staszica 17, 62-500 
Konin 

Wymiana części 
grzejników wraz z 
montażem zaworów 
termostatycznych, 
wymiana oświetlenia, 
montaż SZE, montaż 
instalacji PV 

5 Budynek UM - Ratusz 
ul. Wiosny Ludów 6, 62-
500 Konin 

Ocieplenie stropu 
poddasza, montaż SZE 

6 
Młodzieżowy Dom 
Kultury w Koninie 

ul. Przemysłowa 3d, 62-
510 Konin 

Ocieplenie stropu pod 
tarasem wraz z izolacją 
przeciwwilgociową, 
modernizacja wentylacji 
mechanicznej, wymiana 
favierów, uzupełnienie 
zaworów 
termostatycznych, 
wymiana oświetlenia, 
montaż instalacji PV 

7 
Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Zofii 
Urbanowskiej w Koninie 

ul. Dworcowa 13, 62-510 
Konin 

Ocieplenie ścian 
zewnętrznych, ocieplenie 
stropu nad przejazdem, 
ocieplenie stropodachu, 
wymiana świetlików, 
wymiana okien, wymiana 
drzwi, zamurowanie 2 
szt. drzwi, wymiana 
instalacji c.o. wraz z 
grzejnikami, wymiana 
oświetlenia, montaż 
SZE, montaż instalacji 
PV 
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8 
I Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Tadeusza Kościuszki 

ul. Mickiewicza 14, 62-
500 Konin 

Remont dachu nad salą 
sportową wraz z 
ociepleniem, ocieplenie 
stropodachu nad 
budynkiem 
dydaktycznym, 
częściowa wymiana 
stolarki okiennej, 
częściowa wymiana 
stolarki drzwiowej, 
wymiana oświetlenia z 
instalacją elektryczną, 
montaż SZE, montaż 
instalacji PV 

9 

II Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego 

ul. 11 Listopada 7a, 62-
510 Konin 

Montaż zaworów 
termostatycznych, 
wymiana oświetlenia, 
montaż SZE, montaż 
instalacji PV 

10 

III Liceum 
Ogólnokształcące im. 
Cypriana Kamila 
Norwida 

ul. Szymanowskiego 5, 
62-510 Konin 

Ocieplenie ścian, 
ocieplenie 
stropodachów, wymiana 
okien w przyziemiu, 
wymiana części drzwi, 
wymiana instalacji c.o., 
wymiana oświetlenia 
wraz z instalacją, montaż 
SZE, montaż instalacji 
PV 

11 
Zespół Szkół 
Technicznych im. Marii 
Skłodowskiej-Curie 

ul. Płk. Witolda Sztarka 
2, 62-500 Konin 

Wymiana 3 szt. drzwi 
wejściowych, wymiana 
uszczelek lub okien, 
wymiana zaworów 
termostatycznych, 
uruchomienie SZE, 
montaż instalacji PV 

12 

Zespół Szkół 
Budownictwa i 
Kształcenia 
Zawodowego im. 
Eugeniusza 
Kwiatkowskiego bud. A ul. Budowlanych 6, 62-

510 Konin 

Częściowa wymiana 
okien, demontaż 
wymiennika na dachu, 
montaż instalacji PV 

Zespół Szkół 
Budownictwa i 
Kształcenia 
Zawodowego im. 
Eugeniusza 
Kwiatkowskiego bud. B 

Częściowa wymiana 
okien, częściowa 
wymiana drzwi, montaż 
zaworów 
termostatycznych, 
wymiana oświetlenia, 
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montaż SZE, montaż 
instalacji PV 

13 
Zespół Szkół im. 
Mikołaja Kopernika 

Aleje 1 Maja 22, 62-510 
Konin 

Wymiana grzejników 
wraz z montażem 
zaworów 
termostatycznych, 
wymiana oświetlenia na 
małej sali gimnastycznej, 
montaż SZE, montaż 
instalacji PV 

14 
Zespół Szkół Górniczo - 
Energetycznych im. 
Stanisława Staszica 

ul. Wyszyńskiego 3, 62-
510 Konin 

Ocieplenie dachów, 
wymiana 3 sztuk drzwi 
zewnętrznych, wymiana 
instalacji c.o. 
z grzejnikami 
i montażem zaworów, 
wymiana uszczelek 
w oknach, montaż SZE, 
montaż instalacji PV 

ul. Bydgoska 2a, 62-510 
Konin 

Remont dachu wraz 
z ociepleniem, wymiana 
favierów, montaż 
zaworów 
termostatycznych, 
wymiana oświetlenia, 
montaż SZE, montaż 
instalacji PV 

15 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego im. 
Stefana Batorego bud. A 

ul. Wodna 1, 62-500 
Konin 

Ocieplenie dachu, 
montaż zaworów, 
wymiana oświetlenia, 
montaż SZE 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego im. 
Stefana Batorego bud. B 

Wymiana oświetlenia, 
zwiększenie mocy, 
montaż zaworów, 
wymiana bojlerów na 
węzeł, montaż SZE 

16 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy 
im. Janusza Korczaka w 
Koninie 

ul. Kaliska 19, 62-500 
Konin 

Ocieplenie stropodachu, 
wymiana stolarki 
okiennej od podwórza, 
montaż SZE, montaż 
instalacji PV 

17 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Koninie 

ul. Kard. S. 
Wyszyńskiego 3a, 62-
510 Konin 

Modernizacja wentylacji 
w części pomieszczeń, 
wymiana oświetlenia 
z instalacją elektryczną, 
montaż SZE, montaż 
instalacji PV 
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4. Cele szczegółowe Projektu 

W ramach realizacji Projektu Podmiot Publiczny zamierza osiągnąć następujące cele: 

1) osiągnięcie efektu energetycznego, który będzie polegał na obniżeniu zużycia 

energii cieplnej oraz elektrycznej, w wyniku czego zostaną obniżone koszty mediów 

związane z bieżącym funkcjonowaniem budynków użyteczności publicznej;  

2) uzyskanie oszczędności w ponoszeniu przyszłych wydatków związanych 

z utrzymaniem sprawności technicznej urządzeń grzewczych oraz oświetleniowych;  

3) pozyskanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, czyli wykorzystanie know-

how Partnera Prywatnego w celu wygenerowania jak największych oszczędności;  

4) sfinansowanie Projektu co najmniej w części z wygenerowanych oszczędności 

finansowych będących wynikiem zmniejszenia zużycia energii w budynkach 

użyteczności publicznej;  

5) zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery;  

6) brak wpływu zobowiązań z tytułu realizacji projektu na państwowy dług publiczny 

oraz deficyt sektora finansów publicznych;  

7) podniesienie funkcjonalności, standardów oraz estetyki budynków użyteczności 

publicznej.  

 

5. Planowany podział zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym 

a Partnerem Prywatnym 

 

Zakłada się, że Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na podstawie Umowy o PPP 

w rozumieniu przepisów Ustawy o PPP, zakładającej wspólną realizację Projektu opartą na 

podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym.  

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych, optymalny okres trwania Umowy o PPP oraz 

podział zadań i ryzyk zostaną określone w toku przeprowadzenia analiz 

przedrealizacyjnych w ramach Oceny Efektywności realizacji Przedsięwzięcia oraz 

postępowania na wybór Partnera Prywatnego. 

Proponowany podział zadań i ryzyk wskazane zostały w załącznikach nr 3 i 4 do 

niniejszego Memorandum. 

Podmiot Publiczny oczekuje, że w trakcie konsultacji rynkowych, a następnie 

postępowania PPP, Partnerzy Prywatni, w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie 

zaproponują optymalne rozwiązania służące realizacji Projektu, z których Podmiot 

Publiczny wybierze te, które w najlepszy sposób umożliwią realizację zakładanych celów. 

 

6. Mechanizm wynagrodzenia Partnera Prywatnego oraz struktura finansowa 

Projektu 

 

Podmiot Publiczny przewiduje wynagrodzenie Partnera Prywatnego, w formie zapłaty 
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sumy pieniężnej (tzw. „opłaty za dostępność”), albowiem z uwagi na planowany zakres 

obowiązków Partner Prywatny nie będzie miał możliwości uzyskania zwrotu 

zaangażowanego kapitału w postaci pożytków z Przedsięwzięcia. 

Wynagrodzenie będzie uwzględniać łącznie wartość nakładów inwestycyjnych, kosztu 

rozłożenia płatności w czasie (koszt finansowania, w tym również ponoszone przez 

Partnera Prywatnego na Etapie Inwestycyjnym koszty pozyskania finansowania) oraz 

kosztów składających się na usługę utrzymania. 

Wynagrodzenie przybierze postać „rozterminowanej w czasie” płatności stanowiącej 

ekwiwalent ceny zaoferowanej przez Partnera Prywatnego. Zapłata ta będzie miała 

charakter świadczenia pieniężnego i będzie przekazywana Partnerowi Prywatnemu przez 

okres trwania Umowy o PPP, zgodnie z ustalonym przez strony mechanizmem 

harmonogramem płatności.  

Wysokość płatności przekazywanej Partnerowi Prywatnemu w ramach „opłaty za 

dostępność” będzie uzależniona od poziomu świadczonych przez niego usług na etapie 

eksploatacyjnym Projektu.  

W przedmiotowym Projekcie jako dostępność będzie rozumiane utrzymanie sprawności 

technicznej zmodernizowanej infrastruktury oraz zarzadzanie energią w celu uzyskania 

Gwarantowanych Oszczędności, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2) Ustawy o efektywności 

energetycznej. Proponowany model wynagrodzenia Partnera Prywatnego zakłada, że 

będzie składało się ono z trzech komponentów: 

1) wynagrodzenie za realizację Etapu Inwestycyjny 

2) wynagrodzenie za realizację Etapu Zarządzania 

3) wynagrodzenie za usługę finansową 

Wynagrodzenie za realizację Etapu Inwestycyjnego obejmie łączny koszt projektowania, 

robót budowlanych oraz koszty finansowania. Jego płatność rozpocznie się po dokonaniu 

odbioru Etapu Inwestycyjnego według modelu i harmonogramu spłat określonego 

w trakcie procedury wyboru Partnera Prywatnego. Środki finansowe przekazywane będą 

Partnerowi Prywatnemu bezpośrednio przez Podmiot Publiczny, który zapewni ich 

dostępność w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Podmiot Publiczny 

przewiduje pozyskanie dofinansowania nakładów inwestycyjnych ze środków 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2021 – 

2027. W ramach RPO preferowane będzie wsparcie projektów zapewniających najwyższy 

efekt energetyczny (ESCO lub inne modele z wykorzystaniem kapitału prywatnego, w tym 

w formule PPP (projekt hybrydowy). 

Wynagrodzenie za realizację Etapu Zarządzania obejmie koszty związane 

z zagwarantowaniem przez Partnera Prywatnego dostępności przedmiotu 

Przedsięwzięcia. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację Etapu Zarządzania nastąpi 

począwszy od dnia zakończenia Etapu Inwestycyjnego i będzie trwać do dnia zakończenia 

Umowy o PPP, na podstawie wystawianych cyklicznie przez Partnera Prywatnego faktur, 
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według harmonogramu ustalonego w trakcie procedury wyboru Partnera Prywatnego.  

Wynagrodzenie za usługę finansową obejmie koszty rozłożenia w czasie płatności za Etap 

Inwestycyjny. Rozliczenie wynagrodzenia za usługę finansową nastąpi począwszy od dnia 

zakończenia Etapu Inwestycyjnego i będzie trwać do dnia zakończenia Umowy o PPP, na 

podstawie wystawianych cyklicznie przez Partnera Prywatnego faktur, według 

harmonogramu ustalonego w trakcie procedury wyboru Partnera Prywatnego.  

 

7. Struktura prawna i organizacyjna  Projektu 

 

Podmiotem Publicznym jest Miasto Konin, będące jednostką samorządu terytorialnego. 

Podmiot Publiczny zakłada realizację Projektu przy udziale Partnera Prywatnego lub  

utworzonej przez niego spółki projektowej.  

Podmiot Publiczny zakłada oparcie współpracy na Umowie o PPP. Nie przewiduje się 

utworzenia spółki publiczno-prywatnej, o której mowa w art. 14 Ustawy o PPP. 

Postępowanie na wybór Partnera Prywatnego prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 

1 Ustawy o PPP. Wybór Partnera Prywatnego nastąpi w oparciu o przepisy Ustawy Pzp 

w trybie dialogu konkurencyjnego, gdyż zamówienie - z uwagi na szczególne okoliczności 

dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub 

finansowych (potrzeba negocjacji szczegółowych warunków finansowych, technicznych 

i prawnych Projektu), nie może zostać udzielone bez wcześniejszych negocjacji. 

 

8. Wstępny harmonogram realizacji Projektu 

 

Poniższy harmonogram ma charakter orientacyjny, przy założeniu przystąpienia przez 

Podmiot Publiczny po zakończeniu konsultacji rynkowych do przeprowadzenia Oceny 

Efektywności realizacji Przedsięwzięcia, a następnie do przeprowadzenia procedury 

wyboru Partnera Prywatnego.  

 

 

ETAP / CZYNNOŚĆ CZAS TRWANIA 

ETAP I. KONSULTACJE RYNKOWE ORAZ OCENA EFEKTYWNOŚCI 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1. 

Przeprowadzenie konsultacji 

rynkowych z udziałem 

Partnerów Prywatnych 

 

do 14 października 2022 r. 

2. 

Opracowanie Oceny 

Efektywności realizacji 

Przedsięwzięcia 

 

do 23 grudnia 2022 r. 

3. 
Opiniowanie Oceny 

Efektywności realizacji 

 

do 31 stycznia 2023 r.  
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Przedsięwzięcia przez 

Ministerstwo Funduszy 

i Polityki Regionalnej 

(opcjonalnie) 

ETAP II. OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA 

1. 

Ogłoszenie postępowania  

w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej oraz 

opracowanie opisu potrzeb 

i wymagań. 

Luty 2023 r. 

ETAP III. SKŁADANIE I OCENA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU   

1. 

Składanie wniosków o 

dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu wraz 

z informacjami na potrzeby 

oceny spełnienia kryteriów 

kwalifikacji 

  

 

Marzec 2023 r. 

2. Ocena wniosków 

Kwiecień 2023 r. 

3. 

Ewentualne wezwanie do 

uzupełnień dokumentów lub 

złożenia wyjaśnień 

(brak uregulowań 

ustawowych w tym zakresie) 

4. 

Przekazanie informacji 

wykonawcom, którzy złożyli 

wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu,  

o wynikach oceny – ustalenie 

liczby podmiotów, z którymi 

prowadzone będą negocjacje. 

ETAP IV. Negocjacje 

1. 

Negocjacje z Partnerami 

Prywatnymi (zakłada się 

przeprowadzenie 3-5 tur 

negocjacyjnych) 

Maj 2023 r. – Listopad 2023 r. 

ETAP V. SKŁADANIE OFERT 

1. 

Opracowanie Specyfikacji 

Warunków Zamówienia 

i zaproszenie do składania 

Grudzień 2023 r. 
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ofert 

2. Składanie ofert Marzec 2024 r. 

ETAP VI. OTWARCIE, OCENA OFERT I ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA 

1. 

Otwarcie, ocena ofert, w tym 

wezwanie wykonawców do 

uszczegółowienia, 

wyjaśnienia i ulepszenia treści 

ofert oraz przedstawienia 

informacji dodatkowych; 

zawiadomienie wszystkich 

wykonawców o wyborze 

najkorzystniejszej oferty 

Kwiecień 2024 r. 

2. Zawarcie Umowy o PPP 
Maj 2024 r. 

 

ETAP VII. ETAP INWESTYCYJNY 

1. 
Zamknięcie finansowe (jeśli 

dotyczy) 
Sierpień 2024 r. 

2. Projektowanie 

 

Maj 2024 r. –  Listopad 2024 r. 

 

3. 
Wykonanie robót 

budowlanych   

 

Grudzień 2024 r. – Grudzień 2025 r. 

 

ETAP VIII. ETAP UTRZYMANIA 

1. 
Utrzymanie na zasadach 

określonych w Umowie o PPP 

około 15 lat od dnia zakończenia Etapu 

Inwestycyjnego 

 

 

9. Spis Załączników 

 

1. Ankieta dla Partnerów Prywatnych 

2. Ankieta dla Instytucji Finansujących 

3. Podział zadań 

4. Podział ryzyk 

 

 

 


