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Doświadczenia z przygotowania
projektu „Program przebudowy i
utrzymania dróg
wojewódzkich na Dolnym
Śląsku”
Utrzymanie dróg
samorządowych w modelu ppp korzyści dla strony publicznej

22 października 2014

Drogi objęte Projektem

Projektem objętych zostanie:
315,03
km

dróg wojewódzkich

45

obiektów mostowych

20

przepustów o wielkości powyżej 1,5 m

urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu
W rekomendowanym scenariuszu drogi:

Źródło: Opracowanie własne
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Będą utrzymywane przez około

22
lata

W tym, zostaną przebudowane w około

4
lata
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Cele i założenia Projektu

C

Poprawa użytkowego stanu
nawierzchni

Z

Przebudowa

C

Wzmocnienie nawierzchni wobec
dopuszczenia do ruchu pojazdów o
większych naciskach jednostkowych
na oś

Z

Dostosowanie nawierzchni do
zwiększającego się natężenia
ruchu

C

Poprawa bezpieczeństwa ruchu

Z

C

Zoptymalizowanie kosztów
utrzymania

Pełna odpowiedzialność Partnera
Prywatnego za jakość przebudowy
i utrzymania

C

Podniesienie standardu i komfortu
użytkowania

C

Stymulacja gospodarcza regionu

PwC
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Prace w ramach Etapu I Doradztwa

Zbadanie koncepcji Programu
zaproponowanej przez
Promotora, weryfikacja
zastanych dokumentów

Przeanalizowanie
możliwych wariantów
realizacji Programu,
wskazanie najbardziej
odpowiedniego z nich

Określenie wstępnych
założeń prawnych,
ekonomicznych,
finansowych,
organizacyjnych
i technicznych Programu

Zaproponowanie
szczegółowego
harmonogramu realizacji
działań

Przeprowadzenie testów
rynkowych

Opracowanie Modelu
Finansowego

PwC
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Etap I (4.06-10.09.2014 r.)

Ponad

Ponad

15

15

Spotkania z
Zamawiającym
oraz Promotorem

Telekonferencje
statusowe
i zwoływane
w trybie pilnym

6
Warsztaty
ryzyka

Wizja lokalna

8

Spotkania
bezpośrednie i
telekonferencje z
przedstawicielami
przedsiębiorstw
budowlanoutrzymaniowych

Spotkania
bezpośrednie i
telekonferencje
z przedstawiciela
mi instytucji
finansujących

Ponad 50
Spotkania Konsorcjum
Ok. 80 dni roboczych
Analizy doradców

Raport z Analiz
Spotkania z Zamawiającym, Promotorem oraz Inicjatywą Jaspers
poświęcone omówieniu Raportu wstępnego oraz Raportu z analiz
przedrealizacyjnych

PwC
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Drogi dzisiaj

Większość Dróg wymaga niezwłocznej Przebudowy

Akceptowalny
stan Nawierzchni

PwC

Dróg z koleinami o
głębokości 2030mm
wymagające
natychmiastowych
robót naprawczych
lub ich
zaplanowania

Obiektów nie
spełnia obecnych
norm obciążenia
(50 T). Wobec
nieprzydatności
ich konstrukcji
należy
zbudować je
jako nowe

Źródło: Opracowanie własne
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Drogi jutro – wariant bezinwestycyjny

Postępująca degradacja dróg
Brak poprawy
bezpieczeństwa

Ograniczenia funkcji
transportowej

Utrzymywanie infrastruktury
niespełniającej standardów
prawnych i technicznych

Wysokie koszty
ekonomiczno-społeczne

Stała konieczność licznych
przebudów, remontów

Wiele zamówień publicznych
na remonty i bieżące
utrzymanie

Liczne działania doraźne
i ratunkowe

Bardzo niska jakość dróg

Źródło: Opracowanie własne
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Drogi jutro – wariant inwestycyjny

Trwała, wysoka jakość dróg

Poprawa bezpieczeństwa
ruchu drogowego

Kompleksowa realizacja
programu przebudowy
dróg

Pełna realizacja funkcji
transportowej

Nowoczesne drogi
zrealizowane w krótkim
okresie czasu

Źródło: Provincie Groningen,
www.provinciegroningen.nl
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Wysokie korzyści ekonomiczno-społeczne
(skrócony czas podróży, wyższy komfort i
bezpieczeństwo transportu ludzi i towarów,
ochrona środowiska, rozwój regionu, wyższy
komfort życia mieszkańców regionu)
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Pozytywne aspekty PPP

• Brak konieczności ponoszenia
kosztów inwestycyjnych
w okresie Przebudowy,
możliwość alokacji środków na inne
wydatki budżetowe
• Projekt bez wpływu na bilans
Partnera Publicznego
• Racjonalnie alokowane ryzyka
w Projekcie
• Jeden przetarg na wybór Partnera
Prywatnego (projekt, budowa,
utrzymanie, zarządzanie)
• Możliwość sprawnej
modernizacji technicznej sieci
drogowej w warunkach działania
„spec ustawy drogowej” tj. do 2020r.

PwC

• Drogi oddane w terminie –
silna motywacja Partnera
prywatnego
• Drogi wysokiej jakości
przebudowane w okresie 4 lat
•

Korzyści z PPP

Zwiększenie jakości
świadczonych usług Utrzymania –
22 letnia „gwarancja” jakości
dróg

• Brak degradacji dróg
• Znaczne zwiększenie
komfortu mieszkańców
i użytkowników dróg
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Kluczowe czynniki sukcesu

Wola polityczna – konsekwentne działania Promotora i zaangażowanie
w Projekt
Precyzyjnie określone potrzeby – wysokiej jakości trwałe drogi

Właściwy podział ryzyk w Projekcie – martyca ryzyk

Możliwość sfinansowania Projektu – dostępność środków na rynku, dodatkowo
fundusze UE
Umiejętność współpracy pomiędzy Partnerami – nastawienie na osiągnięcie
sukcesu mierzonego korzyściami obu stron

PwC
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Kontakt
Marzena Rytel
PwC
Dyrektor
marzena.rytel@pl.pwc.com
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