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Warunki korzystania z niniejszej publikacji
Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji na temat
partnerstwa publiczno – prywatnego, w także w celu propagowania dobrych praktyk w tej dziedzinie.
Jest ona wynikiem prac Platformy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego powołanej z inicjatywy
Ministra Rozwoju Regionalnego.
Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowym materiale nie stanowią
oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) i nie mogą stanowić podstawy do
formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ponadto, MRR nie odpowiada za błędne interpretacje treści
publikacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie. W związku z tym użytkownik
korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną
odpowiedzialność.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do jej użytkowania,
pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem
źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie
niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych.
Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MRR nie ponosi
odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.
Publikacja stanowi materiał opracowany na zlecenie MRR przez Kancelarię Domański, Zakrzewski,
Palinka.

Przygotowanie niniejszej opinii było współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.

Materiał opracowany przez:
Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno - Prywatnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00 – 926 Warszawa
tel. (22) 273 79 50
poczta elektr.: ppp@mrr.gov.pl
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[na papierze firmowym Miasta …………]

…………., ………… 20… r.

Do:

[nazwa i adres Partnera Prywatnego]

dotyczy:

postępowania, którego przedmiotem jest wybór Partnera Prywatnego,
prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego pod nazwą „System
gospodarki odpadami dla Miasta ……….. – Kontrakt I” (dalej „Projekt”)
(numer referencyjny postępowania:…………………………….)

ZAPROSZENIE DO DIALOGU
Szanowni Państwo,
Miasto ……….. (dalej „Miasto”) zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 stycznia 2008 r. o
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, ze zm.) w związku art.
60d ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010
r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) oraz w nawiązaniu do pisma Miasta dotyczącego przekazania
Państwu dokumentów dotyczących Projektu z [...] października 2011 r. (znak: [...]), zaprasza
Państwa do udziału w dialogu w ramach postępowania wszczętego poprzez zamieszczenie
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2011/S 69-111988 z 8 kwietnia
2011 r. oraz na stronie internetowej – www.ekonsultacje.pl.
Rozpoczęcie dialogu nastąpi [...] listopada 2011 r. o godz. [...] w [...].
Miasto przewiduje, że dialog będzie prowadzony w czterech etapach indywidualnie z każdym
Partnerem Prywatnym.
W trakcie dwóch pierwszych etapów dialogu Miasto zakłada, że zostaną omówione
następujące zagadnienia:
1.

kwestie organizacyjne, w tym prezentacja Partnera Prywatnego;

2.

harmonogram procesu;

3.

zapewnienie strumienia odpadów do instalacji oraz status prawny ITPOK;

4.

nieruchomości, lokalizacja, infrastruktura towarzysząca oraz układ drogowy;

5.

procedury i decyzje administracyjne związane z Projektem;
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6.

aspekty techniczne i technologiczne, w tym gwarantowane parametry instalacji oraz
usług;

7.

proces inwestycyjny (prace przygotowawcze, prace projektowe, budowa instalacji);

8.

zasady eksploatacji ITPOK, w tym minimalne parametry techniczne instalacji i
standardy jakościowe;

9.

kwestie związane z energią cieplną i energią elektryczną;

10.

wynagrodzenie Partnera Prywatnego.

Podczas dwóch kolejnych etapów Miasto przewiduje, że przedmiotem dialogu będą
następujące kwestie:
1.

finansowanie Przedsięwzięcia wraz ze strukturą zabezpieczeń;

2.

dofinansowanie ze środków unijnych;

3.

zasady i warunki udostępnienia nieruchomości oraz amortyzacja składników
majątkowych;

4.

rozliczenie podatkowe Projektu;

5.

okres umowy PPP oraz warunki jej wejścia w życie;

6.

zasady sprawozdawczości Partnera Prywatnego;

7.

zasady monitoringu i kontroli realizacji Przedsięwzięcia;

8.

umowy ubezpieczenia;

9.

zasady odpowiedzialności stron (kary umowne, wypowiedzenie umowy PPP,
zasady rozliczeń);

10.

zmiany umowy PPP;

11.

inne szczegółowe kwestie prawne (prawa autorskie, podwykonawcy,
odpowiedzialność i kary umowne, zabezpieczenie prawidłowego wykonaniu umowy
PPP, obowiązywanie umowy PPP, komisja rozjemcza – niezależny inżynier,
rozwiązywanie sporów).

Szczegółowe zasady prowadzenia dialogu wraz z częścią dokumentów, o które wnioskowali
Partnerzy Prywatni w korespondencji prowadzonej z Miastem, zostanie przekazana
Parterom Prywatnym w dniu …….. 20…. r.
Jednocześnie Miasto zaprasza Państwa na wizę lokalną, która odbędzie się ………..
20…. r. Wyjazd autobusem sprzed Urzędu …….…………. (ul…………….) o g. [….]. Prosimy
o podanie liczby osób uczestniczących w wizji do dnia […].
.

Z poważaniem,

…………………………
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