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WP.042.4.2022 Konin, 28 lutego 2023 r. 

 

Informacja o zakończeniu wstępnych konsultacji rynkowych 

 

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2022 poz. 1710 ze zm.) Zamawiający – Miasto Konin informuje, że zakończył wstępne 

konsultacje rynkowe w związku z przygotowaniem do realizacji projektu PPP pn. 

 „ Budowa parkingu z lokalami użytkowymi przy targowisku w Starym Koninie ” 

(Przedsięwzięcie).  

Wstępne konsultacje rynkowe przeprowadzone zostały zgodnie z harmonogramem, tj. 

w okresie od dnia 01 grudnia 2022 r. do dnia 10 stycznia 2023 r.    

Na potrzeby konsultacji opracowano Memorandum Informacyjne oraz ankiety dla 

partnerów prywatnych oraz instytucji finansujących, w zakresie finansowania i realizacji 

planowanego Przedsięwzięcia.   

Podmiot Publiczny otrzymał ankiety od Partnerów Prywatnych: 

 Mostostal Kraków S.A., 

 Interparking Polska sp. z o.o., 

 Balt Cap, 

oraz dwóch Instytucji Finansujących: 

 Bank Pekao S.A., 

 Balt Cap.  

W celu uszczegółowienia przekazanych informacji, przeprowadzone zostały spotkania 

w formie wideokonferencji. 

Podstawowe wnioski z analizy odpowiedzi udzielonych przez Partnerów Prywatnych: 

 Inwestorzy stwierdzili, że są zainteresowani realizacją Przedsięwzięcia w formule 

PPP w zakresie opisanym w memorandum inwestycyjnym.  
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 Preferencją ankietowanych jest udział w postępowaniu wyłącznie spółki celowej, 

która w przypadku zawarcia umowy PPP, będzie podmiotem zarządzającym 

procesem inwestycyjnym i utrzymaniowym projektu. 

 Większość ankietowanych deklaruje korzystanie z usług podwykonawców, w tym 

przedsiębiorców lokalnych. 

 Czas projektowania i budowy inwestycji określony został w przedziale od 28 do 

36 miesięcy. 

 Inwestorzy są zainteresowani realizacją inwestycji, przejmując na siebie cały 

ciężar jej finansowania, bez partycypacji Podmiotu Publicznego w kosztach 

budowy na etapie inwestycyjnym. 

 Oczekiwana przez Inwstorów stopa zwrotu z inwestycji to 8-11%.  

 Ankietowani deklarują przejęcie w większości ryzyk budowy oraz ryzyk 

dostępności obiektu z zastrzeżeniem, że ryzyko popytu nie może być w całości 

przeniesione na partnera prywatnego.  

 

Podstawowe wnioski z analizy odpowiedzi udzielonych przez Instytucje Finansujące: 

 Instytucje Finansujące wskazują na konieczność uzyskania pozytywnej oceny 

kondycji finansowej Podmiotu Publicznego oraz jego zdolności do zapłaty 

wynagrodzenia dla Partnera Prywatnego. 

 Umowa PPP powinna zawierać mechanizm rozliczenia nakładów na wypadek jej 

rozwiązania. Kwota rozliczenia co do zasady powinna pokryć pozostałą do spłaty 

kwotę finansowania oraz bieżącą kwotę odsetek. 

 Nie jest akceptowalne przeniesienie na Partnera Prywatnego ryzyk, na które nie 

ma on wpływu i którymi nie może zarządzać oraz pozostawienie otwartego 

katalogu ryzyk obciążających Partnera Prywatnego. 

 Instytucje Finansujące finansują zazwyczaj około 50-70% kosztów netto 

inwestycji. 

 Okres finansowania jest dostosowywany do specyfiki projektu, jednak nie dłużej 

niż 20 lat. 

 Wskazane rodzaje zabezpieczeń to m.in. cesja wierzytelności z umowy PPP, 

zastaw na rachunkach bankowych, cesja z umowy z generalnym wykonawcą i 

operatorem i gwarancji dobrego wykonania, gwarancje korporacyjne/poręczenie 

w okresie budowy/spłaty (w zależności od wyników analizy projektu), zastaw na 

udziałach w spółce celowej realizującej projekt. 
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 Nie wskazano wielkości kosztów finansowania inwestycji ponoszonych przez 

instytucje finansowe (zostają one określone po ustaleniu struktury i rozpoznaniu 

ryzyk transakcji, w związku z czym ich sprecyzowanie na obecnym etapie nie jest 

możliwe).  

Informacje pozyskane w trakcie wstępnych konsultacji rynkowych posłużą do 

przeprowadzenia prac analitycznych realizacji Przedsięwzięcia w formule PPP. 

 

Zatwierdzam 

/-/ Witold Nowak 

Zastępca Prezydenta Miasta Konina  

 


