Raport z analiz przedrealizacyjnych
i badania rynku
dla projektu pn.
Budowa nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu

Listopad 2014

Warunki korzystania z niniejszej publikacji
Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji na temat
partnerstwa publiczno – prywatnego (PPP), także w celu propagowania dobrych praktyk w tej
dziedzinie. Jest ona wynikiem prac Platformy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego powołanej w
2011 r. z inicjatywy ówczesnego Ministra Rozwoju Regionalnego.
Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowym materiale nie stanowią
oficjalnego stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) i nie mogą stanowić
podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ponadto, MIiR 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 Infrastruktury i Rozwoju 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. MIiR nie
ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym
warunkom.
Dla przygotowania publikacji wykorzystano raport opracowany na zlecenie Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju przez konsorcjum firm Infralinx Capital Polska sp. z o.o., SALANS FMC SNR
Denton Oleszczuk sp. k., Hill International sp. z o.o.
Przygotowanie publikacji zostało częściowo sfinansowane przez Unię Europejską w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
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Wykaz skrótów i definicji
Dialog Techniczny/DT

Dialog techniczny w rozumieniu art. 31a Ustawy o Pzp,
przeprowadzony przez Promotora w okresie od stycznia do
kwietnia 2013 r., przy udziale podmiotów zainteresowanych
realizacją Projektu, t.j. potencjalnych partnerów prywatnych.

Doradca

Konsorcjum w składzie: INFRALINX CAPITAL POLSKA sp. z o.o.
(lider konsorcjum), SALANS FMC SNR Denton Oleszczuk sp. k., Hill
International sp. z o.o.

Dyrektywa 2004/18/WE

Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi
(Dz. U. UE z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

Inwestycja

Budowa nowej siedziby Szpitala.

Koncepcja

Studium programowo-przestrzenne opracowane przez firmę
ARCHI+Polska sp. z o.o.

Etap I

Pierwszy etap realizacji Zamówienia (Analizy przedrealizacyjne
i badanie rynku).

Nieruchomości

Nieruchomości, którymi dysponuje Województwo Wielkopolskie
i które mogą zostać przeznaczone na budowę Szpitala
składające się z działek oznaczonych numerami 1/13, (działka
ta wraz z działkami 1/12, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18 i 1/19 powstała
w wyniku podziału działki 1/6), 2/3 oraz 6/2 położone w obrębie
Kobylepole, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto
w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą pod numerem
PO2P/00255473/9.

Oferta

Oferta złożona przez Doradcę w postępowaniu o udzielenie
Zamówienia, która została wybrana przez Zamawiającego jako
najkorzystniejsza.

PCC

Podatek od czynności cywilnoprawnych.

PDOP

Podatek dochodowy od osób prawnych.

PFU

Program funkcjonalno-użytkowy.

PON

Podatek od nieruchomości.

PPP

Partnerstwo Publiczno-Prywatne.

Program Medyczny

Program medyczny opracowany przez firmę Real Care! sp.
z o.o.

Projekt/ Przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie polegające na sfinansowaniu, zaprojektowaniu,
budowie i utrzymaniu nowego szpitala matki i dziecka
w Poznaniu modelu PPP.

Promotor/Szpitale
Wielkopolski

Szpitale Wielkopolski sp. z o.o.

Rozporządzenie

Ministra

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.
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Zdrowia
w sprawie
wymagań jakim powinny
odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia
podmiotu
wykonującego
działalność leczniczą

w sprawie
szczegółowych
wymagań,
jakim
powinny
odpowiadać
pomieszczenia
i urządzenia
podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

Raport

Niniejszy raport

SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie Zamówienia.

SOPZ

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia: świadczenie
kompleksowego doradztwa dla strony publicznej przy
przygotowaniu i realizacji pilotażowego projektu partnerstwa
publiczno-prywatnego z sektora ochrony zdrowia, stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ.

SPZOZ

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SZOZnMiD

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający pod
nazwą „Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką
i Dzieckiem w Poznaniu”.

Szpital

Budynek nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu.

Ośrodek Rehabilitacyjny dla
Dzieci

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający pod
nazwą „Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrz”.

Ustawa
leczniczej

o działalności

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

o finansach

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Ustawa
o gospodarce
nieruchomościami

Ustawa
z dnia
21
sierpnia
1997
r.
o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).

Ustawa o koncesji

Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane
lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101).

Ustawa o PPP

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 ze zm.).

Ustawa o PZPN

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

VAT

Podatek od towarów i usług.

WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego
na rok 2014 i lata następne, stan według Uchwały nr
XLVII/879/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23
czerwca 2014 r.

WRPO 2014+

Regionalny Program Operacyjny dla Wielkopolski na lata 20142020, projekt ver. 9.0, Poznań, 4 kwietnia 2014 r.

Zamawiający/MIiR

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Ustawa
publicznych
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Zamówienie

Zamówienie publiczne na świadczenie kompleksowego
doradztwa
(prawnego,
ekonomiczno-finansowego
oraz
technicznego) dla strony publicznej przy przygotowaniu
i realizacji pilotażowego projektu partnerstwa publicznoprywatnego z sektora ochrony zdrowia stanowiące przedmiot
postępowania
o udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Zamawiający), znak
postępowania: BDG-V-281-113-MWr/13.
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WSTĘP
Niniejszy raport („Raport”) stanowi podsumowanie prac wykonanych przez Doradcę w ramach
realizacji Etapu I Zamówienia, zgodnie z wymogami SOPZ i Ofertą złożoną przez Doradcę.
Celem niniejszego Raportu jest syntetyczne zaprezentowanie wszystkich uwarunkowań
i okoliczności jakie były przedmiotem prac w trakcie Etapu I, przebiegu procesu przygotowania
Projektu na tym etapie oraz procesu dojścia do określonych wniosków i rekomendacji przez
Doradcę.
Doświadczenia uzyskane w ramach realizacji Etapu I – Analizy przedrealizacyjne i badanie
rynku mogą stanowić źródło informacji na temat zakresu prac do wykonania przed podjęciem
decyzji o realizacji projektu w modelu PPP, w szczególności w odniesieniu do projektów
w sektorze opieki zdrowia.
Należy podkreślić, że prace analityczne wykonane w Etapie I, ze względu na wczesną fazę
realizacji Projektu, miały charakter wstępny i wnioski oraz rekomendacje dotyczące modelu
współpracy z partnerem prywatnym będą podlegały uszczegółowieniu i weryfikacji na
dalszych etapach realizacji Zamówienia.

I.

ZAKRES PRAC ETAPU I

Projekt budowy nowej siedziby Szpitala matki i dziecka w Poznaniu z udziałem partnera
prywatnego jest realizowany przez Promotora i Województwo Wielkopolskie, przy wsparciu
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zespołu Doradców. Prace przygotowawcze związane
z Projektem rozpoczęły się ponad 2 lata temu. W wyniku przeprowadzonego na początku 2014
roku przetargu na wybór doradcy dla Projektu, MIiR zapewniło wykonawców kompleksowych
usług doradczych z zakresu prawnego, finansowego i technicznego t.j. – Konsorcjum firm
INFRALINX CAPITAL POLSKA sp. z o.o. (lider konsorcjum), SALANS FMC SNR Denton Oleszczuk sp.
k., Hill International sp. z o.o.
Do realizacji Projektu Województwo Wielkopolskie powołało spółkę Szpitale Wielkopolski sp.
z o.o., która pełni funkcję Promotora dla Projektu.
Dodatkowo, po stronie MIiR powołano zespół projektowy. Zespoły projektowe
Zamawiającego, Promotora i Doradcy współpracowały ściśle, zgodnie z strukturą
organizacyjną przedstawioną poniżej:
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Wykres nr 1: Struktura zespołu projektowego

Kierownik Zespołu po
stronie
Zamawiającego

Kierownik Zespołu po
stronie Promotora

Kierownik Zespołu
Doradców

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Zespół Projektowy
BAZOWY ZESPÓŁ PROJEKTOWY DORADCÓW

Ekspert ds. EkonomicznoFin. 1
PPP / finansowanie

Ekspert ds. EkonomicznoFin. 1
Fundusze UE

KOMITET JAKOŚCI
DORADCÓW

Ekspert ds. Prawnych

Ekspert ds. Technicznych
(inżynier budowlany)

Ekspert ds. Prawnych

Ekspert ds. Technicznych
(architekt)

• Ekspert ds.
Finansowych
• Ekspert ds.
Prawnych
• Ekspert ds.
Technicznych

ZESPÓŁ EKSPERTÓW DORADCY
Ekspert ds. doradztwa prawnego i
finansowania
Ekspert ds. doradztwo prawnego i
zamówień publicznych

Ekspert ds. kwestii komercyjnych i modeli
finansowych
Ekspert ds. modeli finansowych

Ekspert ds. technicznych (inst. sanitarne)
Ekspert ds. technicznych (inst. elektryczne)
Ekspert ds. technicznych (koszty)
Ekspert ds. technicznych (LEED/BREEAM)

ZESPÓŁ PROJEKTOWY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO / PROMOTORA
Po stronie Zamawiającego
•
Z-ca kierownika zespołu po stronie
Zamawiającego
•
Naczelnik wydziału ds. finansowania
projektów
•
Koordynator Zamówienia
•
Ekspert JASPERS
•
Ekspert JASPERS

Po stronie Promotora
•
Koordynator Projektu

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z wymogami SOPZ i Ofertą Doradcy, realizacja Etapu I obejmowała następujące kroki:
•

Krok 1. Badanie koncepcji Projektu przyjętej przez Promotora, posiadanych przez niego
dokumentów, identyfikacja koniecznych do wykonania działań, w tym określenie
koniecznych do przeprowadzenia szczegółowych analiz i prac oraz przyjęcie wstępnych
założeń prawnych, ekonomicznych, finansowych oraz technicznych (w tym
środowiskowych i innych właściwych dla przedmiotu Projektu).

•

Krok 2. Testowanie rynku – zebranie i analiza informacji na temat zainteresowania
podmiotów prywatnych (wykonawców i instytucji finansowych) Projektem oraz określenie
warunków brzegowych wejścia inwestorów.

•

Krok 3. Przygotowanie opracowania nt. rekomendowanego modelu realizacji Projektu,
uwzględniającego wszystkie aspekty prawne, ekonomiczne, finansowe i techniczne,
o których mowa w Kroku 1 oraz wyniki testów rynkowych, o których mowa w Kroku 2 wraz
z arkuszem kalkulacyjnym przedstawiającym analizę ekonomiczno – finansową Projektu.

9/72

Wykres nr 2: Zakres prac Doradcy w ramach Etapu I

1. Analizy wstępne

Analiza
koncepcji
Projektu
przyjętej
przez
Promotora

Analiza
dokumentów
i opracowań
Promotora

Przyjęcie
wstępnych
założeń do
Projektu

2. Testowanie rynku

Analiza
wniosków z
Dialogu
Technicznego

3. Opracowanie rekomendowanego
modelu realizacji Projektu

Testowanie
wykonawców

Część opisowa

Część obliczeniowa

Testowanie
instytucji
finansowych

Źródło: Opracowanie własne

Dodatkowym elementem prac w Etapie I było stworzenie szczegółowego planu
i harmonogramu realizacji Projektu. Harmonogram jest na bieżąco aktualizowany, zgodnie
z procedurą przewidzianą w SOPZ.
Celem prac prowadzonych w ramach Etapu I było wskazanie, czy i jaki model współpracy
z partnerem prywatnym w najlepszy sposób pozwoli na realizację celów Województwa
Wielkopolskiego, przynosząc potencjalnie najwyższe korzyści i minimalizując ryzyka.
Efektem prac Doradcy jest rekomendacja modelu realizacji Projektu, który najbardziej
odpowiada celom Promotora i Województwa Wielkopolskiego.
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KLUCZOWE WNIOSKI Z REALIZACJI ETAPU I:
1.

Przeprowadzone w ramach realizacji Etapu I Zamówienia analizy potwierdziły zgodność
realizacji Projektu z celami założonymi przez Województwo Wielkopolskie – realizacja
Projektu odpowiada bieżącym i długoterminowym potrzebom Województwa
Wielkopolskiego i miasta Poznania.

2.

Wykorzystanie modelu PPP w celu realizacji Inwestycji okazało się najkorzystniejszym
rozwiązaniem na podstawie wyników analizy ekonomiczno-finansowej, z uwzględnieniem
rekomendowanego podziału zadań i ryzyk pomiędzy Województwo Wielkopolskie
a partnera prywatnego.

3.

Przeprowadzone analizy prawne wykazały możliwość realizacji Projektu z wykorzystaniem
modelu PPP.

4.

Przeprowadzone analizy techniczne wskazały, że dalsza realizacja Projektu będzie
wymagała zmian dotyczących warunków zabudowy Nieruchomości, które umożliwią
zmiany w parametrach budowlanych Szpitala, odpowiadające ograniczeniom
wynikającym z wielkości Nieruchomości.

5.

Przeprowadzone analizy oraz testowanie rynku wykazały zasadność realizacji Projektu
w modelu PPP opartym na wynagrodzeniu dla partnera prywatnego w postaci opłaty za
dostępność uiszczanej przez Województwo Wielkopolskie na podstawie umowy o PPP.

6.

Przeprowadzona analiza ekonomiczno-finansowa oraz testowanie rynku wskazały na
zakres zadań do przekazania partnerowi prywatnemu związanych z projektowaniem,
budową i utrzymaniem Inwestycji (w określonym zakresie), ale bez części „usług miękkich”
i działalności medycznej, jako najkorzystniejszy z punktu widzenia wskaźnika Value-forMoney.

7.

Ocena dostępności finansowej Projektu w kontekście projekcji WPF i zdolności kredytowej
Województwa Wielkopolskiego wskazała na:
•

brak możliwości realizacji Projektu ze środków własnych Województwa w ciągu
najbliższych lat;

•

brak możliwości zwiększenia poziomu zadłużenia Województwa ze względu na limity
zadłużenia w krótkim i długim horyzoncie czasowym, co preferuje rozwiązania
umożliwiające na ujęcie pozabilansowe zobowiązań wynikających z realizacji
Inwestycji;

•

brak podstaw do negatywnej oceny
Województwa jako strony umowy o PPP.

sytuacji

finansowej

i płynnościowej

8.

Testowanie rynku wskazało na znaczące zainteresowanie Projektem w strukturze
rekomendowanej przez Doradcę – (opis rekomendowanej struktury Projektu zawarto
w Części IV) zarówno po stronie inwestorów branżowych jak i instytucji finansowych, co
zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia konkurencyjnych warunków na etapie
postępowania na wybór partnera prywatnego.

9.

Przeprowadzone analizy wskazały na możliwość uzyskania współfinansowania Projektu
z funduszów pomocowych UE - Budowa Regionalnego Centrum Zdrowia Dziecka jest
przewidziana jako jeden z dwóch dużych projektów (strategicznych), które mają być
finansowane z WRPO 2014+.

10. Porównanie
modelu
tradycyjnego
i PPP
analiza
ekonomiczno-finansowa
przeprowadzone przez Doradcę wskazała, iż wariant PPP jest nie tylko wariantem o prawie
15 mln zł brutto tańszym w wartościach bieżących w okresie 30 lat (po uwzględnieniu
wyceny ryzyk), ale prezentuje również dodatkowe zalety, które pozwalają na lepsze
spełnienie celów cząstkowych, a w konsekwencji celu głównego Województwa
Wielkopolskiego, czyli jak najszybszej realizacji Inwestycji optymalizującej efektywność
wydatkowania środków publicznych w długim okresie czasowym. Zalety modelu PPP
w porównaniu z modelem tradycyjnym są najbardziej widoczne w efektywności
wydatkowania środków publicznych i zarządzaniu ryzykiem.
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11. Przeprowadzone analizy, w oparciu o wstępny podział zadań i ryzyk, wskazały
na możliwość ujęcia pozabilansowego Przedsięwzięcia przy zachowaniu odpowiednich
postanowień w umowie o PPP.
12. Przeprowadzone analizy oraz testowanie rynku wykazały zasadność realizacji
Przedsięwzięcia w oparciu o ustawę o PPP, przy czym do postępowania na wybór
partnera prywatnego zastosowanie znajdą przepisy Ustawy o pzp, a rekomendowanym
trybem wyboru partnera prywatnego jest dialog konkurencyjny.
Wnioski z analiz wykonanych w trakcie realizacji Etapu I zostaną uwzględnione w dalszym toku
realizacji Zamówienia i będą podlegały dalszym weryfikacjom i uzgodnieniom, w szczególności
wszelkie wyliczenia oparte są o przyjęte przez Doradcę założenia dotyczące możliwości
i zasadności realizacji i sfinansowania Projektu w określonym kształcie i zakresie. Wszelkie zmiany
tych założeń, będące wynikiem dalszych prac mogą mieć materialny wpływ na wnioski
i kalkulacje przedstawione w niniejszym Raporcie.
PLAN I HARMONOGRAM DALSZYCH DZIAŁAŃ:
W podsumowaniu prac Etapu I przygotowano szczegółowy plan i harmonogram działań,
mających doprowadzić do realizacji Projektu.
Tabela nr 1: Plan i harmonogram dalszych działań (wg założeń na 1 września 2014 r.)
Nazwa Etapu

Data
rozpoczęcia

Data zakończenia

2014-09-30

2014-10-28

2014-11-05

2014-12-20

Etap II - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Przygotowanie projektu ogłoszenia wraz z Opisem
Potrzeb i Wymagań, warunkami udziału oraz kryteriami
oceny wniosków, zakończone zatwierdzeniem projektu
ogłoszenia przez MIiR i Szpitale Wielkopolski
Etap III - Ocena wniosków
Publikacja ogłoszenia o zamówieniu, pytania
oraz odpowiedzi na pytania wykonawców, złożenie
wniosków przez potencjalnych wykonawców
oraz ich ocena, zakończone ogłoszeniem uczestników
Dialogu Konkurencyjnego

Etap IV - Przygotowanie do Dialogu Konkurencyjnego (DK) z Wykonawcami
Przygotowanie Memorandum Informacyjnego,
Regulaminu prowadzenia DK, Projektu harmonogramu
DK oraz innych dokumentów (agendy I rundy,
zaproszenia, prezentacji)

2014-11-05

2014-12-17

2014-12-20

2015-05-31

2014-12-20

2015-01-29

2015-03-14

2015-04-23

2015-01-29

2015-06-28

2015-04-23

2015-06-28

Etap V - Dialog Konkurencyjny (DK) z wykonawcami
Zaproszenie potencjalnych wykonawców do DK
oraz przeprowadzenie 5 rund DK
Opracowanie wstępnych wersji umowy o PPP oraz PFU
Opracowanie wstępnej wersji SIWZ (wraz z metodologią
oceny ofert)
Opracowanie ostatecznych wersji umowy o PPP
oraz PFU zakończone zatwierdzeniem ich przez Szpitale
Wielkopolski i MIiR
Opracowanie ostatecznej wersji SIWZ (wraz
z metodologią oceny ofert i wszystkimi załącznikami)
zakończone zatwierdzeniem przez Szpitale Wielkopolski i
MIiR
Etap VI - Składanie i ocena ofert
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Ogłoszenie SIWZ wraz z odpowiedziami na pytania
oferentów oraz rekomendacjami w razie wnoszonych
przez strony środków ochrony prawnej, zakończone
złożeniem ofert

2015-06-28

2015-09-11

Etap VII – Przygotowanie podręcznika zarządzania umową o PPP
Przygotowanie procedur monitorowania i kontroli
umowy o PPP

2015-07-30

2015-09-13

2015-12-05

2015-12-27

Zamkniecie finansowe, zgodnie z założeniami, następuje
równolegle z zamknięciem komercyjnym

2015-12-05

2016-01-01

Etap X - Aplikacja EU

2015-11-26

2015-12-26

Etap VIII - Zawarcie umowy o PPP
Przygotowanie ostatecznej wersji umowy PPP wraz z
załącznikami, zakończone podpisaniem umowy
Etap IX - Zamknięcie finansowe

Źródło: Opracowanie własne
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II.

KROK 1: BADANIE KONCEPCJI PROJEKTU

Cele:

badanie koncepcji Projektu przyjętej przez Promotora,

identyfikacja koniecznych do wykonania działań, w tym określenie
koniecznych do przeprowadzenia szczegółowych analiz i prac,
przyjęcie wstępnych założeń prawnych, ekonomicznych, finansowych
oraz technicznych i innych właściwych dla przedmiotu Projektu.
Narzędzia:

analiza posiadanych przez Promotora dokumentów,

analiza wariantów realizacji Inwestycji,

analiza dopuszczalności inwestycji pod względem technicznym (w tym
wizja lokalna), prawnym i finansowo-ekonomicznym.

W celu realizacji Zamówienia, Promotor przekazał Doradcy zebraną dokumentację (analizy,
stanowiska, opinie, dokumenty urzędowe) dotyczącą Projektu, która była przedmiotem oceny
Doradcy.

1.

Stan faktyczny

Poniżej zaprezentowano
z działalnością Szpitala:

kluczowe

zagadnienia

opisujące

stan

faktyczny

związany

•

SZOZnMiD, dla którego organem założycielskim jest Województwo Wielkopolskie, zapewnia
kompleksową opiekę pediatryczną w zakresie podstawowym i specjalistycznym, a także
opiekę położniczo-ginekologiczną.

•

Obecnie SZOZnMiD prowadzi działalność w następujących lokalizacjach:
-

Szpital Dziecięcy przy ul. Krysiewicza 7/8;

-

Szpital Dziecięcy przy ul. Nowowiejskiego 54/56;

-

Szpital Położniczo-Ginekologiczny i Urologiczny przy ul. Jarochowskiego 18;

-

Specjalistyczna Przychodnia Medycyny Wieku Rozwojowego przy ul. Spornej 16.

•

Spośród wyżej wymienionych lokalizacji jedynie nieruchomości położone przy ulicy
Nowowiejskiego oraz Spornej są własnością organu założycielskiego (Województwa
Wielkopolskiego). Pozostałe nieruchomości są użytkowane przez SZOZnMiD na podstawie
zawartych z właścicielami umów użytkowania.

•

Prowadzenie działalności leczniczej przez SZOZnMiD w obecnie wykorzystywanych
lokalizacjach jest zagrożone, ponieważ stan techniczny wykorzystywanych budynków
odbiega od wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą.

•

Rozbudowy i modernizacje istniejącego SZOZnMiD, będące bardzo kosztownymi
inwestycjami, nie rozwiązują całościowo problemu związanego z zapewnieniem
w Województwie Wielkopolskim opieki pediatrycznej na właściwym poziomie. Sytuacja
finansowa SZOZnMiD nie pozwala na poniesienie nakładów niezbędnych do dostosowania
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obecnych budynków szpitala do obowiązujących wymogów. Co więcej, takie działanie nie
jest uzasadnione z uwagi na: (i) wysokość koniecznych do poniesienia nakładów oraz (ii)
status własnościowy nieruchomości, w których SZOZnMiD prowadzi działalność (jedynie
dwie z nich są własnością Województwa Wielkopolskiego).
•

2.

Ponadto, zgodnie z opinią wojewódzkich konsultantów medycznych, istnieje konieczność
budowy szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci, gdyż Województwo Wielkopolskie nie
dysponuje jeszcze takim oddziałem.

Potrzeba realizacji Inwestycji w kontekście celów do realizacji przez
Województwo Wielkopolskie

Przed podjęciem decyzji o realizacji Inwestycji, Promotor i Zarząd Województwa
Wielkopolskiego przeprowadzili szereg analiz, które umożliwiły ocenę opcji do wykorzystania
przy realizacji kluczowych celów Województwa Wielkopolskiego, do których zaliczyć można
przede wszystkim:
•

zaspokojenie potrzeb zdrowotnych populacji Województwa Wielkopolskiego poprzez
zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie pediatrii i opieki
nad matką i dzieckiem, w tym w szczególności powstanie szpitalnego oddziału
ratunkowego dla dzieci w Województwie Wielkopolskim;

•

umożliwienie dostępu do odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych – poprawa jakości
leczenia i satysfakcji pacjentów;

•

osiąganie efektywności ekonomicznej
publicznego systemu ochrony zdrowia;

•

jak najszybsze zakończenie prac i „skokową” poprawę sytuacji;

•

ujęcie poza bilansem sektora finansów
wynikających z niezbędnych inwestycji;

•

maksymalizację wskaźnika korzyści Value-for-Money.

i finansowej

w zakresie

publicznych

leczenia

potencjalnych

pacjentów

zobowiązań

Realizacja tak postawionych celów wymaga działań kompleksowych, wychodzących
znacznie poza przedmiot niniejszego Zamówienia, niemniej jednak w odniesieniu do
infrastruktury Szpitala cele główne Województwa Wielkopolskiego mogą zostać osiągnięte
poprzez:
•

jak najszybszą poprawę jakości infrastruktury dostępnej dla działalności Szpitala według
obowiązujących standardów unijnych;

•

optymalizację kosztów operacyjnych w ciągu okresu eksploatacji infrastruktury Szpitala;

•

utrzymanie infrastruktury na odpowiednim poziomie (jakości) w ciągu całego okresu
eksploatacji;

•

zachowanie określonego stopnia elastyczności w zakresie rozwiązań budowlanych na
wypadek zmian w warunkach epidemiologicznych, sposobie świadczenia usług
medycznych;

•

poprawę jakości infrastruktury, umożliwiającą poprawę jakości usług w porównaniu
z sytuacją obecną;

•

przekazanie partnerowi prywatnemu określonych kategorii ryzyk, którymi Województwo nie
chce lub nie może efektywnie zarządzać;

•

transfer know-how w zakresie nowoczesnych
w zakresie budowy i eksploatacji szpitali.

rozwiązań

techniczno-organizacyjnych

W wyniku realizacji Inwestycji, będzie możliwe wygenerowanie następujących pozytywnych
zmian w działalności Szpitala w kontekście celów do osiągnięcia przez Województwo
Wielkopolskie:
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•

skupienie
rozproszonych
obecnie
wysokospecjalistycznym kompleksie;

•

poprawa jakości, kompleksowości i dostępności świadczeń;

•

poprawa bezpieczeństwa i komfortu pacjentów;

•

poprawa warunków wykonywania działalności medycznej;

•

poprawa efektywności ekonomicznej i finansowej działalności Szpitala.

placówek

w jednym,

nowoczesnym,

Doradca uznał przytoczone powyżej cele za uzasadnione i wskazane do potencjalnego
wniosku o dofinansowanie, gdyż wpisują się w realizację zakładanych celów na poziomie
regionalnym Województwa Wielkopolskiego. Należy mieć na uwadze, że dla potrzeb
dofinansowania UE wskazane cele nie wyczerpują w pełni celów jakie beneficjent dotacji
winien określić. W odniesieniu do publicznych placówek opieki zdrowotnej, naturalne wydaje
się nawiązanie do celów systemu opieki zdrowotnej, którymi domyślnie są również:
•

zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (w aspekcie topograficznym i czasu
oczekiwania);

•

zaspokojenie potrzeb zdrowotnych (system opieki zdrowotnej powinien odpowiadać
na potrzeby populacji);

•

osiągnięcie odpowiedniego poziomu akceptowalności społecznej (jakość świadczeń
powinna satysfakcjonować pacjenta);

•

zapewnianie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (równe potrzeby),

•

osiąganie efektywności ekonomicznej;

•

osiąganie skuteczności leczenia w odniesieniu do jednostek i populacji.

Konieczność budowy nowoczesnej siedziby dla SZOZnMiD wynika ze stanu infrastruktury
wspierającej opiekę medyczną w Województwie, we wszystkich specjalnościach:
•

pediatrii;

•

położnictwie i ginekologii;

•

rehabilitacji medycznej dla dzieci i młodzieży;

•

opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Regionalni konsultanci w ramach poszczególnych specjalizacji medycznych wskazali
jednoznacznie na konieczność powstania nowego Szpitala ze względu na istniejące potrzeby,
które nie mogą być zaspokojone ani w obecnych warunkach, ani w ramach modernizacji czy
też rozbudowy poszczególnych placówek.

Wniosek: Tylko opcja realizacji Inwestycji poprzez budowę nowoczesnej, specjalistycznej
siedziby nowego Szpitala, pozwala w pełni na realizację celów Województwa
Wielkopolskiego.
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3.

Planowana Inwestycja

Ze względu na czynniki opisane powyżej - w ramach analizy opcji - Województwo Wielkopolskie
planuje realizację Przedsięwzięcia polegającego na budowie Szpitala - nowej siedziby
SZOZnMiD, na terenie niezabudowanym w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego
Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu.
Zgodnie z zaprezentowanym przez Promotora programem medycznym Szpital obejmować
będzie:
•

14 oddziałów;

•

ok. 420 łóżek;

•

szpitalny oddział ratunkowy;

•

24 poradnie;

•

szkołę rodzenia;

•

blok operacyjny;

•

blok porodowy;

•

diagnostykę;

•

laboratoria;

•

infrastrukturę pomocniczą, w tym parking.

Koncepcja Szpitala zakłada, że nowy, wieloprofilowy budynek będzie prowadził działalność
przejętą z istniejących jednostek SZOZnMiD oraz Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci,
uwzględniającą zmiany zachodzące w procesach diagnostyczno-terapeutycznych.
Jak wynika z projektowanych w ramach Programu Medycznego parametrów Szpitala, liczba
łóżek w nowym Szpitalu w porównaniu z obecnie funkcjonującymi podmiotami, zostanie
zmniejszona, co ogranicza ryzyko „przewymiarowania” Szpitala w stosunku do potrzeb
epidemiologicznych Województwa Wielkopolskiego, ze względu na przeniesienie istniejącej już
działalności do nowej siedziby, ze zmniejszoną liczbą łóżek. Aktualizacja Programu
Medycznego na podstawie obowiązujących danych historycznych i prognoz na następne lata
pozwoli na weryfikację poprawności założonej liczby łóżek.

4.

Możliwe warianty realizacji Inwestycji

Analizując możliwe warianty realizacji Inwestycji, wzięto pod uwagę zarówno wariant
tradycyjny (realizacja Inwestycji w modelu zamówień publicznych ze środków własnych lub
pozyskanych przez Województwo Wielkopolskie), jak i wariant PPP.
Analiza wariantów uwzględniła następujące czynniki, które w ocenie Doradcy powinny
stanowić kryteria wyboru optymalnego sposobu realizacji Inwestycji:
•

zabezpieczenie interesów Województwa Wielkopolskiego;

•

możliwy termin realizacji Inwestycji;

•

przejrzystość rozwiązania dla wszystkich interesariuszy, w tym Zarządu Województwa
Wielkopolskiego, Sejmiku, organów kontrolnych oraz inwestorów;

•

dopuszczalność prawną analizowanych rozwiązań;

•

efektywność ekonomiczno-finansową;

•

transfer zadań i ryzyk;

•

potencjalne zainteresowanie rynku Projektem.
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4.1

Warianty realizacji Inwestycji w wariancie tradycyjnym

Analizując warianty realizacji Przedsięwzięcia w wariancie tradycyjnym, należy rozważyć
podział ze względu na:
•

•

•

Zakres podmiotowy – kto realizuje Inwestycję:
-

bezpośrednio Województwo Wielopolskie;

-

spółka celowa Województwa Wielopolskiego.

Źródła finansowania:
-

finansowanie ze środków własnych;

-

kredyt / obligacje;

-

obligacje przychodowe / projektowe;

-

sprzedaż i leasing zwrotny.

Zakres zamówienia:
-

oddzielne zamówienia na zaprojektowanie i wybudowanie, w tym na podstawie
zamówienia o generalne wykonawstwo;

-

zamówienie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wskutek oceny możliwych do wykorzystania wariantów realizacji Inwestycji w wariancie
tradycyjnym, Doradca uznał za najkorzystniejszą umowę „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu
o cenę ryczałtową, z pewną datą ukończenia, określoną bezpośrednio przez Województwo
Wielkopolskie. Jako źródło finansowania wskazał zaciągnięcie kredytu, wskazując jednocześnie
na ograniczenia dotyczące możliwości zaciągnięcia takiego finansowania w krótkim
horyzoncie czasowym (do 5-6 lat), co znacząco uniemożliwia realizację jednego z kluczowych
celów Województwa Wielkopolskiego, jakim jest możliwie jak najszybsza realizacja Inwestycji.
4.2

Warianty realizacji Inwestycji w wariancie PPP

Analizując warianty realizacji Przedsięwzięcia w wariancie PPP, należy rozważyć podział
ze względu na:
•

•

Zakres przedmiotowy umowy o PPP, w szczególności:
-

model zintegrowany;

-

model infrastrukturalny;

-

model operatorski.

Udział Województwa
w strukturze finansowej:
-

PPP instytucjonalne;

-

PPP kontraktowe.

Wielkopolskiego

jako

inwestora

w realizacji

Przedsięwzięcia

Wskutek oceny możliwych do wykorzystania wariantów realizacji Inwestycji w modelu PPP,
Doradca uznał za najkorzystniejszy model PPP kontraktowego, w wariancie infrastrukturalnym,
w którym stroną umowy o PPP będzie Województwo Wielkopolskie.

18/72

5.

Wstępna analiza prawno-organizacyjna wariantu realizacji Przedsięwzięcia
w oparciu o Ustawę o PPP

5.1

Podmiot publiczny

Analizę przedrealizacyjną Projektu należy rozpocząć od identyfikacji interesariuszy
występujących po stronie publicznej, a następnie przypisania im odpowiedniej roli w ramach
struktury organizacyjno-prawnej Projektu.
Po stronie publicznej występują następujący interesariusze, powiązani z Projektem:
•

Województwo Wielkopolskie;

•

Szpitale Wielkopolski sp. z o.o.;

•

SZOZnMiD.

W pierwszej kolejności niezbędnym jest ustalenie, który spośród zidentyfikowanych interesariuszy
Projektu powinien występować w charakterze podmiotu publicznego, będącego stroną
umowy o PPP.
W świetle zawartej w art. 2 pkt. 1 Ustawy o PPP definicji podmiotu publicznego 1 każdy
z interesariuszy Projektu występujących po stronie publicznej ma zdolność do występowania
w charakterze podmiotu publicznego w ramach przedsięwzięcia realizowanego w oparciu
o Ustawę o PPP. Województwo Wielkopolskie jak również SZOZ, są jednostkami sektora finansów
publicznych – przesądza o tym wprost art. 9 pkt 2) i 10) Ustawy o finansach publicznych. Z kolei
Szpitale Wielkopolski spełniają przesłanki, o których mowa w art. 2 pkt. 1 lit. b) Ustawy o PPP,
a więc są tzw. instytucją prawa publicznego.
W ocenie Doradcy – pomimo tego, iż z punktu widzenia zakresu podmiotowego Ustawy o PPP,
każdy z interesariuszy Projektu może zostać podmiotem publicznym – optymalnym
rozwiązaniem jest występowanie Województwa Wielkopolskiego w charakterze podmiotu
publicznego. Za taką rekomendacją przemawiają następujące argumenty:
•

Województwo Wielkopolskie będzie – według Informacji pozyskanych od Promotora –
jedynym właścicielem nieruchomości, na których ma zostać wybudowany budynek
Szpitala, a tym samym jest uprawnione do wyposażenia przyszłego partnera prywatnego
w tytuł prawny do władania nimi.

•

Zarówno SZOZ jak i Szpitale Wielkopolski nie posiadają zdolności finansowej pozwalającej na
zabezpieczenie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej prognozowanemu
wynagrodzeniu dla partnera prywatnego, co oznaczałoby konieczność dodatkowych
konstrukcji prawnych, na podstawie, których Województwo Wielkopolskie musiałoby
zagwarantować zdolność SZOZ lub Szpitali Wielkopolskich do regulowania zobowiązań
z tytułu umowy o PPP.

•

Spośród wszystkich interesariuszy Projektu, Województwo Wielkopolskie jest podmiotem
o najpewniejszym statusie prawnym. SZOZ może, na skutek złej kondycji finansowej, ulec
likwidacji, a z kolei Szpitale Wielkopolski, jak każda spółka kapitałowa, może zostać
postawiony w stan upadłości – z punktu widzenia umowy o PPP, która zostanie zawarta na
okres kilkudziesięciu lat, pewny status prawny podmiotu publicznego może mieć istotne
znaczenie dla potencjalnych partnerów prywatnych.

1
Zgodnie z art. 2 pkt. 1 Ustawy o PPP pojęcie podmiotu publicznego obejmuje: a) jednostki sektora
finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, b) inne, niż określona w lit. a,
osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym
niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym
przepisie oraz w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:
a. finansują ją w ponad 50 % lub b. posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c. sprawują
nadzór nad organem zarządzającym, lub d. mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu
nadzorczego lub zarządzającego, c) związki podmiotów, o których mowa w lit. a i b.
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•

5.2
•

Cele statutowe SZOZu oraz Szpitali Wielkopolskich przemawiają za tym, aby ci interesariusze
występowali w Projekcie w innych – niż podmiot publiczny będący stroną umowy o PPP –
rolach.
Komplementarni interesariusze Projektu po stronie publicznej
Szpitale Wielkopolski jako podmiot prowadzący postępowanie na wybór partnera
prywatnego.

W ocenie Doradcy Szpitale Wielkopolski powinny dalej pełnić aktywną rolę w ramach realizacji
Projektu. Szpitale Wielkopolski spośród wszystkich interesariuszy Projektu po stronie publicznej
posiadają największe kompetencje do jego realizacji. Do tej pory spółka Szpitale Wielkopolski
przeprowadziła Dialog Techniczny z potencjalnymi partnerami prywatnymi, co pozwoliło na
zgromadzenie istotnych informacji oraz know-how w zakresie realizacji Projektu. Doradca
pozytywnie ocenia wyniki przeprowadzonego Dialogu Technicznego, jego wartość
merytoryczną, jak również jakość przygotowanej dokumentacji. Ponadto, jak wynika z §2 ust. 1
aktu założycielskiego Szpitali Wielkopolski, jednym z głównych zadań, dla których spółka
Szpitale Wielkopolski została utworzona, jest przygotowanie oraz realizacja inwestycji
polegającej na budowie nowego szpitala matki i dziecka, a po jej zakończeniu – wyposażenia,
utrzymania oraz użytkowania wybudowanych obiektów w sposób zabezpieczający udzielanie
świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi. Bezzasadnym
byłoby zatem wyłączenie na etapie wyboru partnera prywatnego Szpitali Wielkopolski
z dalszego udziału w Projekcie. Najbardziej odpowiednim rozwiązaniem będzie powierzenie
spółce Szpitale Wielkopolski prowadzenia postępowania na wybór partnera prywatnego,
a następnie zarządzania zawartą umową o PPP. Spółka występowałaby zatem w charakterze
pełnomocnika Województwa Wielkopolskiego (podmiotu publicznego) prowadzącego
postępowanie na wybór partnera prywatnego, a następnie zarządzającego zawartą umową
o PPP. Spółka powinna przy tym zostać wyposażona w środki finansowe niezbędne
do realizacji powyższych zadań.
Natomiast podmiotem publicznym odpowiedzialnym za zawarcie umowy z wybranym
partnerem prywatnym będzie Województwo Wielkopolskie. Wybór partnera prywatnego
zostanie dokonany w oparciu o przepisy Ustawy o Pzp, a zatem Województwo Wielkopolskie
będzie posiadało status zamawiającego na gruncie Ustawy o Pzp. Powierzenie spółce Szpitale
Wielkopolski, która nie jest własną jednostką organizacyjną Województwa Wielkopolskiego, lecz
odrębną osobą prawną, przygotowania i przeprowadzenia postępowania w przedmiocie
wyboru partnera prywatnego, będzie możliwe w oparciu o art. 15 ust. 2 Ustawy o Pzp.
Jak wskazano w piśmiennictwie, w przypadku powierzania przygotowania i przeprowadzenia
postępowania utworzonym przez siebie spółkom komunalnym, zamawiający powinni zawierać
z nimi umowy lub porozumienia, w których szczegółowo uregulowane zostaną kwestie
związane z zakresem powierzonych czynności, a także środków finansowych na realizację
wszystkich zadań 2 . Dopuszczalne jest zatem zawarcie odpłatnej umowy między
Województwem Wielkopolskim i spółką, której przedmiotem będzie przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania związanego z wyborem partnera prywatnego do projektu
realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Odpłatna umowa, na mocy której nastąpi powierzenie przez Województwo Wielkopolskie
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osobie
trzeciej, wypełnia definicję zamówienia publicznego przedstawioną w art. 2 pkt 13 Ustawy o
Pzp, a zatem jej zawarcie może wymagać stosowania przepisów Ustawy o Pzp, o ile
szacunkowa wartość tego zamówienia będzie przekraczała próg 30.000 euro, wskazany w art.
4 pkt 8 Ustawy o Pzp. Jednakże, nawet gdyby przedmiotowa wartość przekraczała ten próg,
w realiach Projektu zastosowanie może mieć wyłączenie obowiązku udzielania zamówienia
zgodnie z przepisami Ustawy o Pzp przy uznaniu, iż jest to zamówienie o charakterze
wewnętrznym (tzw. in-house). Kategorię zamówień in-house wyróżnił w swoim orzecznictwie
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w wyroku w sprawie C-295/05 orzekł, iż nie ma
obowiązku ogłaszania przetargu, nawet w przypadku, gdy zleceniobiorca jest podmiotem
2

P. Granecki, Komentarz do art. 15 Ustawy o Pzp, [w:] P. Granecki, Prawo zamówień publicznych.
Komentarz, C.H.Beck 2014, Legalis.
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prawnie odrębnym od instytucji zamawiającej, gdy spełnione zostaną dwa warunki. Po
pierwsze, organ administracji publicznej będący instytucją zamawiającą musi sprawować nad
tym odrębnym podmiotem kontrolę analogiczną do kontroli sprawowanej nad swoimi
własnymi służbami, a po drugie, podmiot ten musi wykonywać swoją działalność
w zasadniczej części na rzecz kontrolującej ją jednostki lub jednostek3.
Podobne stanowisko zajął również Urząd Zamówień Publicznych: Powierzenie przez jednostkę
samorządu terytorialnego zadań własnych komunalnej spółce prawa handlowego powołanej
w celu wykonywania tych zadań nie stanowi zatem udzielenia zamówienia publicznego
w rozumieniu art. 2 pkt 13 Ustawy o Pzp i nie wymaga stosowania procedur udzielania
zamówień publicznych 4 . Powyższe uwagi, odnoszące się do możliwości udzielenia spółce
Szpitale Wielkopolski zamówienia z wyłączeniem przepisów Ustawy o Pzp oraz odpłatności
umowy, na podstawie, której nastąpi powierzenie wykonywania określonych zadań, pozostają
aktualne w odniesieniu do powierzenia Szpitalom Wielkopolski czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia oraz zarządzaniem umową o PPP zawartą
z partnerem prywatnym.
•

SZOZnMiD jako podmiot hipotetycznie świadczący usługi w nowo powstałym Szpitalu.

W przypadku realizacji Projektu w modelu infrastrukturalnym, świadczenie usług medycznych
w nowej siedzibie – zgodnie z celami Projektu – zostanie powierzone SZOZnMiD, dla którego
Województwo Wielkopolskie (podmiot publiczny) jest organem założycielskim. Forma
przekazania Szpitala SZOZowi na potrzeby świadczenia w nim usług medycznych została
opisana w Części IV, Krok 3 niniejszego Raportu.
5.3

Zakres przedmiotowy Projektu

Kolejnym krokiem – po przypisaniu odpowiednich ról każdemu z interesariuszy Projektu – jest
przeprowadzenie analizy zakresu przedmiotowego Projektu w celu ustalenia, czy jego
realizacja jest możliwa na podstawie Ustawy o PPP.
Z wniosków z Dialogu Technicznego oraz założeń Promotora wynika, iż rozważana była
realizacja Projektu w dwóch modelach:
•

w modelu zintegrowanym – w którym partner prywatny będzie zobowiązany
do zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania, utrzymania oraz zarządzania Szpitalem
w aspekcie medycznym (prowadzeniu działalności leczniczej);

•

w modelu infrastrukturalnym – w którym partner prywatny będzie
do zaprojektowania, wybudowania, sfinansowania oraz utrzymania Szpitala.

zobowiązany

W przypadku obydwu modeli realizacji Projektu do obowiązków partnera prywatnego należeć
będzie co najmniej zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie oraz utrzymanie Szpitala.
Zakres przedmiotowy stosowania Ustawy o PPP został określony w art. 1 ust. 2 Ustawy o PPP,
zgodnie z którym przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja
przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym
i partnerem prywatnym, przy czym przez pojęcie przedsięwzięcia należy rozumieć (art. 2 pkt 4
Ustawy o PPP):
•

budowę lub remont obiektu budowlanego;

•

świadczenie usług;

•

wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia
podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub

3

Wyrok TSUE z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-295/05 ASEMFO, pkt 55, curia.europa.eu. Patrz
również: wyrok TSUE z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C-107/98 Teckal, pkt 50, www.uzp.gov.pl;
wyrok TSUE z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie C-26/03 Stadt Halle, pkt 49, www.uzp.gov.pl.
4
Urząd Zamówień Publicznych, Zlecanie przez gminy usług w zakresie zarządzania nieruchomościami
komunalnymi spółkom prawa handlowego tworzonym przez te gminy - zamówienia in house,
www.uzp.gov.pl.
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•

inne świadczenia połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym,
który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim
związany.

Wyżej przytoczona definicja legalna przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego jest
niezwykle szeroka. Ustawodawca – zgodnie z założeniem ramowego charakteru ustawy –
przyjął katalog przedsięwzięć, które mogą być realizowane w oparciu o ustawę o PPP.
Przede wszystkim, realizacja przedsięwzięcia powinna przebiegać wspólnie, innymi słowy strony
umowy o PPP powinny razem zmierzać do osiągnięcia celu danego przedsięwzięcia,
wynikającego z zawartej umowy o PPP. Warto również zwrócić uwagę, iż wspólna realizacja
przedsięwzięcia powinna być oparta na podziale zadań i ryzyk, przy czym – w odróżnieniu od
poprzedniej Ustawy o PPP5 – obecnie obowiązująca Ustawa o PPP celowo nie definiuje pojęcia
ryzyka, ani zadania, tak aby ukształtować jak najszerszy katalog przedsięwzięć możliwych do
realizacji w oparciu o ustawę o PPP. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy o PPP „wszelka
próba definiowania podziału zadań skazana byłaby na niepowodzenie – nie sposób
przewidzieć, w jakich przedsięwzięciach będzie stosowana ustawa (…). Jeżeli chodzi natomiast
o podział ryzyka, to jego doprecyzowanie siłą rzeczy pociągałoby za sobą konieczność
przeprowadzenia analiz i kategoryzowania rodzajów ryzyka. W przeciwnym razie nadawanie
ryzyku, i jego kategoriom, jakiegoś szczególnego znaczenia normatywnego było całkowicie
pozbawione celu.”
Obligatoryjnym elementem każdego przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP,
a jednocześnie cechą wyróżniającą je od klasycznych zamówień publicznych, jest utrzymanie
lub zarządzanie składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji
przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany. Z definicji pojęcia
przedsięwzięcie nie wynika wprost, którą ze stron umowy o PPP powinien obciążać obowiązek
utrzymania lub zarządzania, niemniej biorąc pod uwagę cel ustawy jakim jest powierzenie
realizacji zadań publicznych partnerom prywatnym uznać należy, iż zobowiązanie do
utrzymania lub zarządzania składnikiem majątkowym powinno przede wszystkim obciążać
partnera prywatnego. Podobny wniosek wypływa z uzasadnienia do projektu Ustawy o PPP
zgodnie, z którym „Przedsięwzięcie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego powinno być
w istotnym stopniu, a nawet w całości, realizowane przez partnera prywatnego. Stąd definicja
przedsięwzięcia wymaga, aby wyżej wspomniane działania były połączone z eksploatacją,
utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest przedmiotem partnerstwa
publiczno-prywatnego”. Należy jednak mieć na uwadze podstawową zasadę podziału zadań
i ryzyk pomiędzy stronami PPP, zgodnie z którą poszczególne ryzyka powinny zostać przypisane
do tej strony umowy o PPP, która potrafi w najlepszy sposób nim zarządzać. Podsumowując,
Ustawa o PPP dopuszcza różnorodny zakres zadań i ryzyk, które mogą być przejęte przez
partnera prywatnego w ramach umowy o PPP, w zależności od specyficznej sytuacji podmiotu
publicznego oraz jego celów i potrzeb.
Odnosząc powyższe rozważania do realizacji Projektu, podkreślić należy, iż zakres
przedmiotowy Projektu (zarówno w modelu infrastrukturalnym jak i modelu zintegrowanym) jest
możliwy do realizacji w oparciu o Ustawę o PPP, przy czym konieczne jest, aby partner
prywatny był odpowiedzialny, co do zasady, w przeważającej części za utrzymanie lub
zarządzanie wybudowanym Szpitalem. Szczegółowy zakres obowiązków w zakresie utrzymania
lub zarządzania Szpitalem zostanie ustalony w toku postępowania na wybór partnera
prywatnego.

5

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 1690, poz
1420 ze zm.)
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6.

Analiza techniczna

Badanie koncepcji Projektu przyjętej przez Promotora objęło w szczególności:
•

wizytację terenu Przedsięwzięcia i najbliższego sąsiedztwa;

•

weryfikację zakresu obszarowego Przedsięwzięcia;

•

weryfikację kontekstu planistycznego;

•

weryfikację aspektów środowiskowych;

•

potwierdzenie celów i oczekiwań Promotora;

•

ocenę poprawności Programu Medycznego;

•

ocenę zgodności Koncepcji z wymaganiami Programu Medycznego oraz wymaganiami
przepisów prawa;

•

przegląd pozostałej, dostępnej dokumentacji technicznej przekazanej przez Promotora;

•

analizę porównawczą wskaźników do identyfikacji obszarów potencjalnej optymalizacji;

•

ocenę wstępnego budżetu inwestycyjnego i oszacowanych
i utrzymania obiektów dla różnych wariantów realizacji Projektu;

•

ocenę możliwości
engineering);

•

przygotowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia Projektu w zakresie technicznym;

•

ocenę wyników Dialogu Technicznego z potencjalnymi wykonawcami;

•

ocenę możliwości podziału przyszłych zadań inwestycyjnych.

•

podniesienia

wartości/poprawy

kosztów

parametrów

eksploatacji

Projektu

(value

Wizytacja terenu Inwestycji

Oględziny Nieruchomości wskazują, że przez teren ten przebiega poprzecznie rów melioracyjny
Chartynia. Zgodnie z przekazaną korespondencją urzędową, rów ten należy skanalizować, po
uprzednim uzyskaniu na ten cel pozwolenia wodno-prawnego.
Wzdłuż wschodniej granicy Nieruchomości przebiega naziemna sieć ciepłownicza o dużej
średnicy, która na dalszym jej przebiegu w kierunku północnym jest skanalizowana pod ziemią.
Ponieważ przekazana korespondencja z właścicielem tej sieci nie wspomina o warunkach jej
przełożenia lub zabezpieczenia, zaleca się po ostatecznym zdefiniowaniu nowej koncepcji
Szpitala, pozyskanie odpowiedniego uzgodnienia z właścicielem rurociągu.
Poza opisanymi powyżej okolicznościami, innych konstrukcji ani elementów infrastruktury
podziemnej na terenie planowanych budynków Szpitala nie stwierdzono ani podczas wizytacji
Nieruchomości, ani podczas oględzin opracowań mapowych. Nic nie wskazuje również na
możliwość odkrycia podczas budowy stanowisk archeologicznych, jednakże nie można takiej
możliwości całkowicie wykluczyć pomimo braku zapisów w przedstawionych dokumentach.
•

Najbliższe sąsiedztwo

Nieruchomość znajduje się na terenie quasi parkowym, zlokalizowanym na wschód
od obecnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia. Po południowej
stronie omawianego terenu mieszczą się zakłady Kompanii Piwowarskiej S.A. Od strony
wschodniej teren graniczy z niedawno wybudowanym osiedlem mieszkaniowym „Osiedle
Przemysława” i blokiem spółdzielni mieszkaniowej „Zrzeszeni”. Od północy teren graniczy
z zabudową kamienicową wzdłuż ul. Żelaznej, która łączy ten teren w dalszym jej przebiegu
z większą ul. Dymka na północ.
W obrębie dawnej działki 1/6, w północno-zachodnim narożniku terenu Inwestycji,
zlokalizowana jest kotłownia wraz ze spalarnią odpadów i stacją cieczowych kolektorów
słonecznych. Promotor poinformował Doradcę o niemożliwości wykorzystania spalarni
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odpadów do celów grzewczych nowego Szpitala z uwagi na brak rezerw na zasilenie
kolejnego, dużego obiektu, jakkolwiek Doradca rekomenduje przedyskutowanie tego tematu
na etapie dialogu konkurencyjnego.
Zaleca się przeprowadzenie konsultacji społecznych w gronie właścicieli bądź użytkowników
sąsiednich
nieruchomości
celem
rozpoznania,
wykluczenia
lub
wcześniejszego
przeciwdziałania ewentualnym głosom sprzeciwu lub roszczeniom sąsiadów odnośnie
proponowanego kształtu Inwestycji i zmian przez nią powodowanych, a które to sprzeciwy lub
roszczenia mogą w przyszłości powodować opóźnienia w realizacji Inwestycji, jeżeli zostaną
wyartykułowane przez sąsiadów na etapie postępowań administracyjnych, w których tacy
sąsiedzi będą uznani za strony i będą mogli oprotestowywać przyjęty przez Promotora
i partnera prywatnego kształt Inwestycji.
•

Weryfikacja zakresu obszarowego Inwestycji

Teren Inwestycji, rozumiany jako obszar planowany pod posadowienie nowych budynków
Szpitala, obejmuje działki o dotychczasowych numerach 1/6, 2/3 i 6/2, do których Promotor
posiada lub planuje pozyskać tytuł prawny do dysponowania na cele budowlane. W ostatnim
czasie działka 1/6 została podzielona na szereg mniejszych działek (1/12, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17,
1/18 i 1/19), wśród których wyodrębniono teren kotłowni i teren rezerwy na obwodnicę.
Doradca przyjął, że terenem przyszłej Inwestycji jest jedynie teren działek nr 1/13, 2/3 i 6/2,
ponieważ działki pozostałe zostały wyodrębnione na inne cele, niż zabudowa nowego
Szpitala.
W zakresie inwestycji opisanej decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31 stycznia
2012 r. i decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 16 marca 2012 r.
opisany jest szerszy zbiór działek o numerach 1/6 (część), 6/2, 2/3, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 (część),
6/4, 2/23 (część), 2/5, 2/9 (część), 5/3 i 1/23. Wszystkie te działki dysponowały powierzchnią
całkowitą, zgodnie z opisem w uzasadnieniu do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, 102 832 m2 i obejmowały swoim zakresem oprócz terenu budynków Szpitala
również tereny przewidziane pod budowę infrastruktury towarzyszącej (drogi, itp.)
Działki o obecnej numeracji 1/13 (wyodrębnionej z działki nr 1/6), 2/3 i 6/2 posiadają łączną
powierzchnię 43 426 m2 i taka też powierzchnia jest uznana za najbardziej prawdopodobną,
jaką podmiot publiczny będzie dysponował na cele budowlane w przyszłości. Rekomenduje
się rozważenie scalenia tych działek.
•

Weryfikacja kontekstu planistycznego

Uzyskana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego operuje terenem inwestycji
o powierzchni nieco ponad 100 tys. m2 i obejmuje w części lub całości 13 działek według
dotychczasowej numeracji, podczas gdy Promotor deklaruje możliwość dysponowania
prawem do dysponowania na cele budowlane jedynie kilkoma z nich o powierzchni mniejszej
niż połowa z omawianych wyżej 100 tys. m2.
Należy zauważyć, że ograniczenie możliwości zabudowy i lokalizacji miejsc parkingowych na
terenie rezerwy na obwodnicę, uszczupla teren inwestycji do wspomnianych wyżej 43 426 m2.
Na takim terenie możliwe jest posadowienie budynku o powierzchni całkowitej około 40-50 tys.
m2, jaka wynika z przedstawionych opracowań, co wymaga zdecydowanej zmiany wskaźnika
powierzchni zabudowy lub wysokości budynku. Posadowienie na terenie Inwestycji budynku
o dotychczas rozważanej wysokości wymagać będzie terenu o powierzchni około 10 000 tys.
m2, co skutkuje zwiększeniem wskaźnika powierzchni zabudowy do około 25%. Pozwoli to na
realizację parkingu naziemnego, zakładając zmniejszenie normatywu parkingowego do 1,2
miejsca parkingowego na 1 łóżko szpitalne, o powierzchni około 13 000 tys. m2, niezbędnej
zieleni o powierzchni około 11 000 m2, wraz z drogami wewnętrznymi, dojściami, itp.
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Zaleca się więc w związku z powyższym:
•

pozyskanie nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

•

ewentualne wydzielenie inwestycji podlegających na budowie dróg dojazdowych
do odrębnych procedur planistycznych i projektowych;

•

podjęcie starań celem uzyskania zmniejszonego normatywu parkingowego do nie więcej
niż 1,2 miejsca parkingowego na 1 łóżko szpitalne i podniesienia wskaźnika powierzchni
zabudowy do nie mniej niż 25%.

•

Weryfikacja aspektów środowiskowych

Dla omawianej Inwestycji uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji
z dnia 31 stycznia 2012 r. Prawdopodobna zmiana gabarytów, kształtów, układu
przestrzennego Inwestycji, zmienia postrzeganie wpływu Inwestycji na środowisko, lokalizację
emiterów hałasu i zanieczyszczeń, co wymaga uzyskania nowej decyzji środowiskowej.
Zaleca się w związku z powyższym pozyskanie nowej decyzji środowiskowej, po uzgodnieniu
nowej koncepcji Inwestycji (bądź jej aktualizacji, która od strony formalno – prawnej będzie
wywierała tożsamy skutek).
Teren Inwestycji jest znacznie zadrzewiony. Z powodu braku inwentaryzacji drzew, a także z
uwagi na to, że mało prawdopodobna jest realizacja Inwestycji na podstawie przedstawionej
dotychczas koncepcji, niemożliwe jest określenie zakresu koniecznych wycinek i związanych
z nimi opłat. Zaleca się w związku z powyższym pozyskanie inwentaryzacji drzewostanu
w obrębie działek o dotychczasowych numerach 1/6, 2/3 i 6/2, po zdefiniowaniu nowych
parametrów Inwestycji.
Przedstawione badania gruntowe wskazują na korzystne warunki gruntowe do bezpośredniego
posadowienia obiektu kubaturowego o skali porównywalnej z przewidywaną Inwestycją.
Dokładniejsze badania gruntowe w formie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej powinny
być przedmiotem prac wykonawcy budynku w ramach umowy o PPP.
Omówione powyżej badania gruntowe nie raportują stanu zanieczyszczeń środowiska.
W związku z powyższym Doradca przekazał Promotorowi oferty podmiotów trzecich
na wykonanie wywiadu środowiskowego i badań terenowych zmierzających do wykluczenia
obecności na terenie Inwestycji zanieczyszczeń przekraczających maksymalne wartości
przewidziane odpowiednimi przepisami.
•

Uzgodnienie celów i oczekiwań strony publicznej

Z rozmów z Promotorem i z oceny przedstawionych dokumentów wynika, że omawiany teren
Inwestycji został wybrany przez Promotora jako najbardziej odpowiedni. Oczekiwania strony
publicznej zmierzają w kierunku wybudowania obiektu spełniającego aktualne potrzeby
medyczne Województwa Wielkopolskiego, przy jednoczesnym, możliwym ograniczeniu kosztów
Inwestycji. W szczególności w zakresie uwarunkowań technicznych należy rozważyć:
•

możliwość wykorzystania obecnego lądowiska dla helikopterów przy Wielospecjalistycznym
Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia, co ograniczy nakłady na budowę Szpitala;

•

optymalizację funkcji komercyjnych w Szpitalu (sklep, hotel, apteka, restauracja, itp.), które
wiążą się ze wzrostem nakładów na budowę Szpitala przy jednoczesnych niepewnych
przychodach z tych funkcji, często niepokrywających poniesionych nakładów
budowlanych;

•

zasadność etapowania budowy Szpitala (w szczególności wyłączenie z pierwszego etapu
realizacji Inwestycji obszaru ginekologii i położnictwa);

•

zasadność wyodrębnienia z umowy PPP inwestycji infrastrukturalnych (drogi, media, itp.)
wychodzących swoim zakresem poza obszar posadowienia budynków Szpitala;
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•

zasadność pozyskania zweryfikowanego normatywu parkingowego i zmniejszenie
współczynnika do maksimum 1,2 miejsca parkingowego na 1 łóżko szpitalne;

•

działania zmierzające do uzgodnienia z służbami zawiadującymi komunikacją miejską
w celu reorganizowania linii i przystanków autobusowych w pobliżu przyszłego szpitala.

Doradca uznaje wyżej opisane propozycje potencjalnie wpływające na nakłady inwestycyjne
za zasadne z punktu widzenia uproszczenia i zoptymalizowania kosztowego Przedsięwzięcia.
•

Ocena poprawności Programu Medycznego

Program Medyczny opiera się, co do zasady, na danych statystycznych do roku 2011. Zaleca
się w związku z tym aktualizację opracowania i uwzględnienie danych do roku 2013.
Zaleca się przeprowadzenie wyżej opisywanej aktualizacji i weryfikacji możliwie szybko,
najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem dialogu konkurencyjnego albo na jego początkowym
etapie, gdyż będzie on podstawą dalszych prac i ustaleń z potencjalnymi partnerami
prywatnymi.
•

Ocena zgodności Koncepcji z wymaganiami programu medycznego i oczekiwaniami
Promotora

Ponieważ Doradca wskazuje konieczność zaktualizowania i uzupełnienia Programu
Medycznego, nie jest wykluczone, że zaktualizowane dane będą skutkowały przyjęciem nieco
zmienionych parametrów wyrażonych w liczbie łóżek szpitalnych i innych parametrach. Może
to wpłynąć na kształt ostatecznej koncepcji.
•

Ocena zgodności
branżowymi

Koncepcji

z wymaganiami

przepisów

prawa

i standardami

Na podstawie oceny Koncepcji, Doradca sygnalizuje szereg kwestii, które powinny zostać
zweryfikowane/poprawione na etapie przygotowywania PFU, w szczególności dotyczące
normatywów powierzchniowych dla poszczególnych funkcji i wzajemnego usytuowania
poszczególnych funkcji względem siebie.
•

Ocena możliwości
engineering)

podniesienia

wartości/poprawy

parametrów

Projektu

(value

Do najistotniejszych zaleceń odnośnie podniesienia wartości Projektu, rozumianej jako poprawę
jego parametrów użytkowych i finansowych, w stosunku do dotychczas zaprojektowanej
Koncepcji należy zaliczyć:
•

optymalizację założeń poprzez aktualizację Programu Medycznego, prowadzącą
do optymalizacji powierzchni użytkowej Szpitala, premiując na etapie wyboru partnera
prywatnego rozwiązania optymalizujące zużycie powierzchni;

•

wymaganie od partnera prywatnego uwzględnienia w ofercie wykorzystania źródeł energii
odnawialnej (pompy ciepła, cieczowe kolektory słoneczne, itp.), co przy stosunkowo
długiej perspektywie Inwestycji może skutkować zwrotem nakładów inwestycyjnych
i oszczędności w kosztach użytkowania Szpitala;

•

rozważenie wymagania od partnera prywatnego konieczności uwzględnienia w ofercie
certyfikacji środowiskowej typu BREEAM lub LEED, choć proces certyfikacji w jakimkolwiek
z istniejących systemów jest dość drogi i zależny od intencji Województwa Wielkopolskiego
w zakresie wprowadzenia do realizowanych przez siebie nowych inwestycji polityki
zrównoważonego rozwoju;

•

rozważenie narzucenia partnerowi prywatnemu przeprowadzenia procesu projektowania
oraz budowy zgodnie z wytycznymi wybranej przez SZOZ Certyfikacji Akredytacyjnej (w tym
zalecana oprócz krajowej byłaby akredytacja zagraniczna, taka jak amerykańskie JCI lub
Canadian Accreditation), co pozwala na pozyskiwanie pacjentów komercyjnych
z zagranicy;
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•

rozważenie wykorzystania części infrastruktury sąsiedniego Wielospecjalistycznego Szpitala
Miejskiego im. Józefa Strusia, w szczególności lądowiska dla helikopterów, ale również
innych funkcji pomocniczych;

•

doprowadzenie nowych linii transportu publicznego, co pozwoliłoby na zmniejszenie
normatywu parkingowego i uczyniłoby komunikację Szpitala z resztą miasta bardziej
komfortową.

•

Ocena wyników Dialogu Technicznego z potencjalnymi partnerami prywatnymi

Ocena wyników Dialogu Technicznego z potencjalnymi wykonawcami została zawarta
w Części III, Krok 2 niniejszego Raportu „Testowanie rynku”.
•

Analiza porównawcza wskaźników do identyfikacji obszarów potencjalnej optymalizacji

Porównano podstawowe wskaźniki powierzchniowe i funkcjonalne kilkunastu szpitali w Polsce
i Hiszpanii, wybudowanych w ostatnich latach, planowanych lub budowanych obecnie, w tym
powierzchnię użytkową przypadającą na 1 łóżko, liczbę sal operacyjnych przypadających na
100 łóżek, liczbę miejsc parkingowych przypadających na 1 łóżko, nakłady budowlane na m2
szpitala.
Na podstawie tych porównań można wywnioskować, że stosownym wydaje się
optymalizowanie wskaźnika ilości łóżek do poziomu zdecydowanie poniżej 100 m2 na 1 łóżko,
liczby sal operacyjnych do poziomu 2-3 na 100 łóżek, liczby miejsc parkingowych do poziomu
1.2-1.5 miejsca postojowego na 1 łóżko.
Analizowane statystyki pokazują średnią cenę budowy szpitala na poziomie 5,5 tys. zł netto m2.
•

Ocena strategii i możliwości podziału przyszłych zadań inwestycyjnych

Z punktu widzenia wykonalności umowy o PPP i ograniczenia ryzyk po stronie partnera
prywatnego, które mogłyby być przez niego nadmiernie wysoko wyceniane poprzez
zawyżenie opłaty za dostępność, zaleca się przygotowanie i pozyskanie możliwie wcześnie
analiz, decyzji urzędowych odnośnie procedur środowiskowych, planistycznych, itp. W dalszej
kolejności zaleca się pozostawienie partnerowi prywatnemu uzyskania pozwolenia na budowę
w obrębie działek przeznaczonych pod realizację Inwestycji oraz pozwolenia wodnoprawnego
na skanalizowanie cieku Chartynia. Po stronie publicznej powinno pozostać uzyskanie wszelkich
pozwoleń i decyzji związanych z budową i ewentualnie rozbudową istniejącego układu
drogowego.
Podział zadań odnośnie zaopatrzenia Inwestycji w media będzie zależał od treści warunków
przyłączeniowych, przez jakie działki będą te podłączenia przechodziły i czy będą one
zakwalifikowane jako przyłącza (procedura uproszczona zgłoszenia), czy też rozbudowy sieci
(procedura pełna pozwolenia na budowę). Po stronie publicznej powinno pozostać
pozyskanie szczegółowych warunków przyłączenia opartych na danych z PFU.
Ważną kwestią jest też podział odpowiedzialności za harmonogram projektowania, budowy
i przekazania Szpitala do użytkowania z uwagi na spodziewany szereg dostaw zewnętrznych
sprzętu medycznego i innego specjalistycznego wyposażenia. Zaleca się, aby w umowie o PPP
znalazły się klauzule zastrzegające odpowiedzialność partnera prywatnego za koordynację
całości procesu zmierzającego do przekazania Szpitala do użytkowania bez względu na źródła
dostaw wyposażenia Szpitala.

7.

Analiza ekonomiczno - finansowa

W obszarze ekonomiczno-finansowym przedmiotem analizy były w szczególności:
•

ocena dostępności finansowej Projektu – w tym w szczególności zdolności kredytowej
Województwa Wielkopolskiego;

•

ocena optymalnej struktury finansowania;
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•

wstępna ocena wpływu na dług i deficyt publiczny;

•

wstępna ocena potencjalnych korzyści ekonomicznych.

Ocena dostępności finansowej Projektu w kontekście projekcji WPF i zdolności kredytowej
Województwa Wielkopolskiego wskazała brak podstaw do negatywnej oceny sytuacji
finansowej i płynnościowej Województwa Wielkopolskiego jako strony umowy o PPP, przy
założeniu efektywnego transferu określonych ryzyk do partnera prywatnego w ramach umowy
o PPP, umożliwiającego ujęcie pozabilansowe zobowiązań wynikających z Projektu oraz
zaliczanie nakładów związanych z wytworzeniem i finansowaniem składnika majątkowego do
wydatków majątkowych, a części eksploatacyjnej do wydatków bieżących 6 . Umożliwi to
sprawne rozpoczęcie realizacji Projektu.
Ocena optymalnej struktury finansowania i wpływu Projektu na dług i deficyt publiczny została
opisana w Części IV, Kroku 3 niniejszego raportu.
W ramach analizy ekonomicznej Projektu wzięto pod uwagę m.in. czynniki społeczne,
gospodarcze oraz jakościowe. Zaprezentowana poniżej analiza ekonomiczna Projektu
opracowana została na podstawie metodologii European PPP Expertise Center (EPEC) 7
i Matrycy Korzyści Ekonomicznych Doradcy, która powstała na podstawie doświadczeń
Doradcy w realizacji projektów w modelu PPP w Polsce i zagranicą.

6
„Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy
o finansach publicznych”, który potwierdza prezentowane podejście prezentowane podejście został
przekazany przez Ministerstwo Gospodarki do konsultacji społecznych.
7
Non-financial benefits of PPP. A Review of concepts and methodology”, EPEC, 2011
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Tabela nr 2: Matryca Korzyści Ekonomicznych

JAKOŚĆ
ŚWIADCZONYCH
USŁUG

DOSTĘPNOŚĆ ORAZ JAKOŚĆ
INFRASTRUKTURY

ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM

EFEKTYWNOŚĆ WYDATKOWANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

RODZAJ
KORZYŚCI

REALIZACJA
W MODELU
TRADYCYJNYM

POTENCJALNA KORZYŚĆ

REALIZACJA
W MODELU PPP

ZBIEŻNOŚĆ
Z CELAMI
PROMOTORA

Pozyskanie finansowania przez
prywatnego inwestora

Nie

Tak

Średnia

Ujęcie pozabilansowe
Inwestycji

Nie

Tak

Duża

Optymalizacja nakładów
inwestycyjnych

Zależy od przyjętych
rozwiązań/mniejsza
niż w PPP

Tak

Duża

Optymalizacja kosztów
operacyjnych

Nie

Tak

Duża

Przewidywalność kosztów
w długim okresie
czasu/Pewność wydatków
sektora publicznego

Nie

Tak

Duża

Dyscyplina podmiotu
publicznego w zakresie
wydatków w ciągu całego
życia Inwestycji

Nie

Tak

Średnia

Podział ryzyka/przekazanie
określonego ryzyka partnerowi
prywatnemu

Zależy od przyjętych
rozwiązań/mniejsza
niż w PPP

Tak

Duża

Szybkość
realizacji/ograniczenie ryzyka
opóźnień/terminowość
ukończenia Inwestycji

Zależy od przyjętych
rozwiązań/mniejsza
niż w PPP

Tak

Duża

Dostosowanie nowo tworzonej Zależy od przyjętych
infrastruktury do potrzeb
rozwiązań/mniejsza
Województwa Wielkopolskiego niż w PPP

Tak

Duża

Wysoka jakość budynku,
zgodna z trendami
w świadczeniu usług
medycznych

Zależy od przyjętych
rozwiązań

Tak

Duża

Możliwie wczesne oddanie
infrastruktury do użytkowania
(biorąc pod uwagę
ograniczenia wynikające
z limitów zadłużenia)

Nie

Tak

Duża

Utrzymanie jakości
infrastruktury w długim
okresie/brak degradacji
aktywów

Nie

Tak

Duża

Tak

Duża

Wzrost jakości
Zależy od przyjętych
i konkurencyjności usług
rozwiązań/mniejsza
/pewność świadczonych
niż w PPP
usług/zadowolenie pacjenta
(w odniesieniu do komponentu
związanego z aktywami)
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Transfer know-how/wysoka
innowacyjność

Zależy od przyjętych
rozwiązań

Tak

Duża

Możliwość koncentracji na
kluczowych kompetencjach
przez partnera publicznego

Nie

Tak

Średnia

Źródło: Opracowanie własne

Czynniki zawarte w Matrycy Korzyści Ekonomicznych nie zawsze można jednoznacznie określić
w kwestii ich mierzalnej przewagi w sytuacji wyboru jednego lub drugiego z prezentowanych
sposobów realizacji Projektu. Wynika to z braku możliwości ich kwantyfikacji. W związku z tym
poniżej zaprezentowano ich charakterystykę w celu zrozumienia przełożenia poszczególnych
czynników ekonomicznych na korzyści z nich wynikające w przypadku wyboru formuły PPP na
potrzeby realizacji omawianej Inwestycji. Wnioski z Matrycy Korzyści Ekonomicznych będą
stanowiły podstawę oceny ekonomiczno-finansowej w ramach porównania modelu realizacji
Projektu w modelu PPP i w modelu tradycyjnym.
Korzyści dotyczące efektywności wydatkowania środków publicznych:
•

Pozyskanie finansowania przez partnera prywatnego - brak konieczności zaangażowania
finansowego na etapie budowy przez Województwo Wielkopolskie w zakresie, jaki ma to
miejsce w modelu tradycyjnym, ponieważ w modelu PPP za pozyskanie finansowania
odpowiedzialny jest partner prywatny.

•

Ujęcie pozabilansowe Przedsięwzięcia – potencjalna możliwość pozabilansowego ujęcia
zobowiązań wynikających z Przedsięwzięcia ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę
ograniczenia związane z poziomem zadłużenia dla Województwa Wielkopolskiego,
szczególnie w krótkim i średnim okresie.

•

Optymalizacja nakładów inwestycyjnych - Ponieważ oferta partnera prywatnego
w modelu PPP będzie przygotowana na podstawie definicji efektu, partnerzy prywatni
będą zmotywowani do szukania rozwiązań optymalizujących nakłady inwestycyjne
w stosunku do potrzeb funkcjonalnych, zdefiniowanych przez Promotora, i to nie tylko na
etapie budowy, ale również w odniesieniu do późniejszych nakładów odtworzeniowych.

•

Optymalizacja kosztów operacyjnych – podejście w PPP do nakładów i kosztów
w rachunku ciągnionym (ang. „whole-life-costing”) - partner prywatny w taki sposób
planuje budowę obiektu, żeby całościowe koszty wynikające z jego budowy i utrzymania
były możliwie najniższe.

•

Przewidywalność kosztów w długim okresie czasu - partner prywatny w momencie
zawarcia umowy o PPP zobowiązuje się do dostarczenia określonej usługi oraz związanych
z nią aktywów po ustalonej z góry cenie, co do zasady, niezależnie od ewentualnego
wzrostu kosztów, zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji. Z góry ustalona cena usługi
pozwala na długoterminowe planowanie wydatków publicznych.

•

Dyscyplina podmiotu publicznego w zakresie przyszłych wydatków w ciągu „całego życia
Przedsięwzięcia” – realizacja Przedsięwzięcia w formule PPP obliguje podmiot publiczny do
przewidywania i dokładnego planowania wydatków, które ponoszone przez czas trwania
umowy o PPP. Dzięki temu infrastruktura szpitalna powstająca na potrzeby podmiotu
publicznego odpowiada dokładnie przedstawionym przez niego oczekiwaniom
i wymaganiom. Ma to kluczowe znaczenie biorąc pod uwagę znaczące opóźnienia w
realizacji projektów budowy obiektów szpitalnych w Polsce w przeszłości i brak
doświadczeń w realizacji większych obiektów szpitalnych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu
lat.

Korzyści dla podmiotu publicznego wynikające z lepszego zarządzania ryzykiem przez
partnera prywatnego:
•

Podział ryzyka/przekazanie określonego ryzyka partnerowi prywatnemu –możliwość
przekazania określonych ryzyk partnerowi prywatnemu. Partner prywatny może przejąć na
siebie w szczególności większość ryzyk związanych z budową i zarządzaniem Szpitalem.
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Podmiot publiczny może dzięki temu prowadzić działalność w możliwie najbardziej
efektywny ekonomicznie sposób.
•

Szybkość
realizacji/ograniczenie
ryzyka
opóźnień/terminowość
ukończenia
Przedsięwzięcia - zgodnie z umową o PPP partner prywatny nie otrzymuje wynagrodzenia
do momentu udostępnienia inwestycji do użytkowania. Poza tym umowa przewiduje kary
za opóźnienia, co motywuje partnera prywatnego do terminowego ukończenia
Przedsięwzięcia8.

Korzyści dotyczące dostępności oraz jakości infrastruktury:
•

Dostosowanie tworzonej infrastruktury do potrzeb podmiotu publicznego – w ramach
umowy o PPP szpital projektowany jest na podstawie przygotowanego uprzednio PFU,
z jasno przedstawionymi wymogami funkcjonalnymi i koniecznymi funkcjami użytkowymi
(opis celów/funkcji do osiągnięcia, a nie metod ich realizacji). Dzięki temu infrastruktura
szpitalna powstająca na potrzeby zamawiającego odpowiada dokładnie przedstawionym
przez niego oczekiwaniom i wymaganiom, również w odniesieniu do całego okresu
utrzymania budynku, z który odpowiedzialny jest partner prywatny.

•

Możliwie wczesne oddanie infrastruktury
możliwości finansowania Przedsięwzięcia
zwiększających
poziom
zadłużenia
Przedsięwzięcia w modelu PPP pozwoli na
tradycyjnym modelu realizacji.

•

Utrzymanie jakości infrastruktury w długim okresie/brak degradacji aktywów – W przypadku
realizacji Projektu w modelu PPP partner prywatny będzie zobowiązany do utrzymania
określonej w umowie o PPP jakości aktywów. Ma to bardzo duże znaczenie dla SZOZnMiD,
mającego w ten sposób zagwarantowaną niezmienną wysoką jakość budynku szpitalnego,
którego projektowanie, budowa i późniejsze utrzymanie są z góry określone w umowie
o PPP, a jakość usług związanych z infrastrukturą Szpitala jest zapewniona.

do użytkowania – biorąc pod uwagę brak
ze środków własnych lub kredytów/ obligacji
Województwa
Wielkopolskiego,
realizacja
oddanie jej do użytkowania wcześniej niż przy

Korzyści dotyczące jakości świadczonych usług:
•

Wzrost jakości i konkurencyjności usług/pewność świadczonych usług/satysfakcja
pacjenta - Dzięki standaryzacji usług w ramach umowy o PPP i powiązanemu z tym
systemowi kar umownych, podmiot publiczny ma pewność świadczenia usług o stałej
i wysokiej jakości. Jest ona zapewniona w przypadku modelu PPP

•

Transfer know-how/wysoka innowacyjność - Dzięki odpowiednio skonstruowanej umowie
o PPP (w tym ocenie działalności partnera prywatnego na podstawie osiągniętych
rezultatów a nie metod ich osiągania), partner prywatny jest znacznie lepiej zmotywowany
do wprowadzania oraz wykorzystania innowacyjnych technologii, które zapewnią
połączenie określonej jakości usług z wysoką efektywnością ekonomiczną przedsięwzięcia.

•

Możliwość koncentracji na kluczowych kompetencjach przez podmiot publiczny – Podmiot
publiczny w przypadku wyboru formuły PPP będzie miał możliwość skoncentrowania się na
swej głównej działalnością jaką jest leczenie pacjentów, z ewentualnym dodatkowym
outsourcingiem usług miękkich. Obowiązki i odpowiedzialność podmiotu publicznego będą
najlepiej odpowiadały jego kompetencjom. Partner prywatny przejmie na siebie zadania
związane z projektowaniem planowanej infrastruktury oraz budową Szpitala.

8

Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii 88% projektów realizowanych w modelu PPP
zostało ukończonych na czas lub przed terminem. Te same badania wskazują, że zaledwie niecałe 8%
projektów zakończonych zostało z opóźnieniem dłuższym niż 2 miesiące, zob. PFI: strengthening longterm partnerships, marzec 2006, HM Treasury, Wielka Brytania.
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III.

KROK 2: TESTOWANIE RYNKU

Cele:

zebranie i analiza informacji nt. zainteresowanych
prywatnych (wykonawców i instytucji finansowych),

podmiotów

wstępne określenie warunków brzegowych wejścia inwestorów w
realizację i finansowanie Projektu.
Narzędzia:

analiza informacji zebranych przez promotora w Dialogu Technicznym z
inwestorami branżowymi,
ankiety aktualizujące informacje zebrane
Technicznego z inwestorami branżowymi,
ankiety dla instytucji finansowych,

w

ramach

Dialogu

spotkania i rozmowy telefoniczne z instytucjami finansowymi.
Ze względu na wykonanie części prac związanych z testowaniem rynku inwestorów
branżowych w ramach przeprowadzonego przez Promotora Dialogu Technicznego,
testowanie rynku odbyło się w następujący sposób:
•

w przypadku inwestorów branżowych – analiza posiadanych przez Promotora informacji na
temat zainteresowania podmiotów prywatnych pozyskanych w ramach Dialogu
Technicznego i ich aktualizacja/uzupełnienie w formie ankiet w ramach realizacji
Zamówienia;

•

w przypadku inwestorów finansowych –
i spotkań/rozmów
telefonicznych
wśród
zainteresowanych Projektem.

1.

testowanie
instytucji

rynku za pomocą ankiet
finansowych,
potencjalnie

Testowanie rynku inwestorów branżowych

Poniższe wnioski z testowania rynku inwestorów branżowych zostały przygotowane
na podstawie Raportu z realizacji dialogu technicznego w ramach przygotowania projektu
Budowy nowego szpitala matki i dziecka w Poznaniu z kwietnia 2013 r. oraz informacji
pozyskanych od uczestników Dialogu Technicznego w toku procedury aktualizacji informacji
przeprowadzonej w okresie czerwiec – lipiec 2014 r.
1.1

Informacja o przeprowadzonym Dialogu Technicznym

Dialog Techniczny (DT), w ramach przygotowania Inwestycji, został przygotowany
i przeprowadzony przez Szpitale Wielkopolski w dniach od 11 stycznia do 14 marca 2013 r.
Celem Dialogu Technicznego było uzyskanie doradztwa w zakresie najlepszych,
najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz
ekonomicznie rozwiązań mogących służyć realizacji potrzeb związanych z realizacją Projektu.
Spółka Szpitale Wielkopolski prowadziła Dialog Techniczny z zachowaniem zasad, określonych
w motywie (8) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,
dostawy i usługi. Powyższa dyrektywa nie określa sposobu prowadzenia Dialogu Technicznego,
z wyjątkiem obowiązku zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania,
dlatego też został sporządzony Regulamin Dialogu Technicznego wyjaśniający zasady jego
prowadzenia.
Doradca pozytywnie ocenia zebraną i przekazaną obszerną dokumentację w ramach
przygotowania i przeprowadzenia Dialogu Technicznego. Z uwagi na nieodległy termin
zakończenia Dialogu Technicznego uznano, że uzyskane w jego toku wyniki będą przydatne
w toku dalszych prac związanych z realizacją Projektu. Aktualność stanowisk przedstawionych
w toku Dialogu Technicznego potwierdzili również uczestnicy. Tym samym Doradca przyjął, że
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wykorzystanie
uzasadnione.

wyników

Dialogu

Technicznego

w dalszych

pracach

jest

całkowicie

1.2

Kluczowe postulaty zgłaszane w Dialogu Technicznym i późniejszej aktualizacji
informacji oraz wnioski i rekomendacje Doradcy

1.2.1

Aspekty prawno-finansowe

•

Model realizacji Projektu - Zdecydowana większość uczestników Dialogu Technicznego
wskazała jako preferowany model realizacji Projektu model infrastrukturalny obejmujący:
zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowanie, wyposażenie oraz utrzymanie i zarządzanie
szpitalem. Część uczestników DT wskazała na możliwość przejęcia tzw. „personelu
białego9”. W ankietach aktualizacyjnych, uczestnicy poparli powyższe, bądź nawet zmienili
swoje stanowisko i zdecydowanie nie dopuszczali już zarządzania aspektem medycznym.
Uczestnicy Dialogu Technicznego podkreślali niższe ryzyko związane z realizacją modelu
infrastrukturalnego (brak ryzyka związanego ze świadczeniem usług medycznych,
kontraktowania z NFZ oraz postępu technologicznego) oraz niższe koszty finansowania
w porównaniu z modelem zintegrowanym.

•

Okres trwania umowy o PPP - Najczęściej rekomendowany okres trwania umowy o PPP
wynosi od 20 do 30 lat. Uczestnicy DT wskazywali, że długość trwania umowy o PPP zależy
m.in. od: (i) zakresu zadań i ryzyk, (ii) wartości środków pieniężnych do przekazania jako
wkład przez podmiot publiczny, (iii) oceny Projektu oraz warunków umowy o PPP przez
instytucje finansujące.

•

Przewidywana forma przekazania i zwrotu składników majątkowych wnoszonych przez
Województwo Wielkopolskie - Jako rekomendowaną formę przekazania gruntu pod
budowę szpitala uczestnicy Dialogu Technicznego podawali głównie umowę dzierżawy.
Niemniej, wskazano również inne możliwe formy jak: sprzedaż, sprzedaż i leasing zwrotny.
Forma zwrotu składników majątkowych uzależniona jest od wybranej formy ich wniesienia.

•

Podział zadań i ryzyk- Podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem rozkładał się
w zależności od preferowanego modelu: (i) infrastrukturalny (ryzyko budowy i dostępności –
partner prywatny a ryzyko popytu – podmiot publiczny), zintegrowany (ryzyko budowy,
dostępności i popytu – partner prywatny lub ryzyko popytu (częściowo) – podmiot
publiczny).

•

Model finansowy Projektu - Uczestnicy Dialogu Technicznego wskazywali na różne formy
finansowania Inwestycji (np. finansowanie zewnętrzne – bank, instytucja kredytowa lub
finansowa, finansowanie typu mezzanine, forfaiting). Większość uczestników Dialogu
Technicznego nie wskazywała, aby wkład własny podmiotu publicznego w formie udziału
w finansowaniu Projektu był niezbędnym warunkiem realizacji Projektu.

•

Szacunkowa wartość Projektu w ramach PPP - Zgodnie z informacjami przedstawionymi
przez uczestników DT, wysokość nakładów (budowa łącznie z wyposażeniem) może
kształtować się na poziomie od 270 mln zł do 400 mln zł.

•

Mechanizm płatności - Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez uczestników DT,
preferowanym mechanizmem płatności jest opłata za dostępność, płatna od momentu
rozpoczęcia działalności przez szpital. Płatności miesięczne, kwartalne lub roczne.

•

Dodatkowe źródła przychodu partnera prywatnego - Większość uczestników DT
rekomenduje pozostawienie ewentualnych dodatkowych przychodów po stronie podmiotu
publicznego.

9
Pod pojęciem personelu białego należy rozumieć personel odpowiedzialny za procedury medyczne
(lekarze, pielęgniarki). Ten zwyczajowo przyjęty podział wywodzi się od koloru ubrań personelu
szpitala.
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1.2.2

Aspekty budowlane

1. Rozwiązania przestrzenno – projektowe - poniżej zostały przedstawione najistotniejsze
rozwiązania przestrzenno-projektowych wskazane przez uczestników Dialogu Technicznego:
•

Sugerowane nierozdzielanie zamówienia na projektowanie i budowę w celu
optymalizacji powierzchni użytkowej - dokumentacja projektowa powinna zostać
przygotowana przez partnera prywatnego w celu optymalizacji.

•

Rekomendowane zaprojektowanie budynku szpitala umożliwiające rozbudowę lub
wyłączenie części budynku z eksploatacji (najlepiej taką funkcję spełnia szpital
w kształcie litery E lub H). W trakcie projektowania należy uwzględnić koszty eksploatacji.

•

Wyodrębnienie części ambulatoryjnej w innym budynku (obniżenie kosztów budowy
i utrzymania szpitala ze względu na niższy poziom technologiczny).

•

Parkingi - działka jest za mała, aby mogła pomieścić planowaną liczbę naziemnych
miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe w garażach podziemnych lub naziemnych są
zdecydowanie dużo droższe. Propozycja zmiany normatywu parkingowego z 2 miejsc
parkingowych na 1 łóżko na wskaźnik 1,25, co spowoduje obniżenie kosztów inwestycji
o około 10 mln zł.

•

Istotna jest optymalizacja komunikacji w celu zwiększenia efektywności pracy personelu
oraz komfortu użytkowników (pacjenci, rodzice, inni odwiedzający), przy czym budowa
dróg publicznych i dojazdowych do szpitala powinna stanowić obowiązek podmiotu
publicznego. Konieczne jest również zapewnienie dostępu do szpitala z dwóch stron.

•

Lądowisko dla helikopterów – rekomendowane rozwiązania zarówno z lądowiskiem na
ziemi (niższe koszty, bezpieczeństwo jak i lądowisko na dachu (bezpieczeństwo
pacjentów). Propozycja porozumienia z sąsiadującym szpitalem miejskim w celu
wykorzystania istniejącego lotniska.

•

Z uwagi na charakter Szpitala, w planie zagospodarowania terenu powinny zostać
uwzględnione strefy zielone i plac zabaw dla dzieci.

•

Zgłoszono szereg uwag do wstępnego studium programowo-przestrzennego.

•

Potencjalna konieczność zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Harmonogram
realizacji
Inwestycji
(wstępna
lista
zgód,
decyzji,
administracyjnych oraz czas projektowania, budowy i wyposażenia Szpitala):
•

Projektowanie i pozyskanie pozwoleń – od 6 do 12 miesięcy.

•

Budowa szpitala – od 2 do 3 lat (w skrajnych przypadkach 1,5 roku).

•

Wyposażenie w sprzęt, przeprowadzka oraz rozruch – 6 miesięcy.

•

Projektowanie szpitala rozpocznie się po zawarciu umowy o PPP.

1.2.3

pozwoleń

Aspekty medyczne

•

Rozważane przeniesienie umów o pracę wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami do
nowego pracodawcy.

•

Reorganizacja struktur obecnie funkcjonujących jednostek szpitala przed transferem
personelu i pacjentów do nowego obiektu oraz opracowanie i przeprowadzenie systemu
szkoleń dla pracowników w celu przystosowania ich do nowych warunków pracy
i technologii.

•

Przejęcie personelu białego może wiązać się z negatywnymi implikacjami społeczno –
politycznymi (strajki i konflikty).

•

Potencjalnie w kwestii działalności medycznej część uczestników DT może zaproponować
wsparcie doradcze w zdefiniowaniu założeń dotyczących kwestii medycznych (np. w celu
optymalizacji rozwiązań funkcjonalnych, zaproponowania optymalnych koncepcji, zmiany
dotychczasowych założeń).
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1.2.4

Utrzymanie i zarządzanie obiektem

•

Uczestnicy DT są zainteresowani utrzymaniem/remontem/konserwacją obiektu.

•

Uczestnicy DT są finansowo i merytorycznie przygotowani do dostarczenia sprzętu
medycznego dla szpitala, jednakże część preferuje przeprowadzenie oddzielnego
zamówienia w tym zakresie. Część uczestników DT sugeruje całkowite lub częściowe
(pierwsze) wyposażenie obiektu w sprzęt medyczny. Następne wymiany powinny się już
znaleźć po stronie podmiotu publicznego z uwagi na brak możliwości przewidzenia,
jak szybko będą się zmieniać technologie i ceny.

•

Systemy IT – część uczestników DT proponuje ograniczenie zamówienia w tym zakresie do
infrastruktury teleinformatycznej (okablowania) z uwagi na szybkie tempo zmian
technologicznych.

•

Stworzenie szczegółowego katalogu przypadków uznawanych za niedostępności szpitala,
w celu sprecyzowania okoliczności dla zmniejszania wynagrodzenia w przypadku nie
zachowania wymaganej dostępność.

•

Konieczność sporządzenia planu przeniesienia działalności medycznej do nowego szpitala –
możliwe etapami w ciągu 1-6 miesięcy.

1.2.5

Środki UE

•

Udział środków UE został ogólnie oceniony pozytywnie przez uczestników DT ze względu na
możliwość niższych ogółem obciążeń podmiotu publicznego z tytułu opłaty za dostępność
(mniejsza wartość kredytu i związany z tym koszt obsługi zadłużenia).

•

Preferowaną formą przekazania środków jest przekazanie dotacji na wstępnym etapie
realizacji Przedsięwzięcia(co zmniejszyłoby wielkość finansowania obcego).

•

Uczestnicy DT nie są gotowi do przejęcia na siebie części lub całości ryzyka utraty
dofinansowania UE.

•

Konieczność zapewnienia źródeł
finansowania UE.

•

Ogólnie ryzyko związane z otrzymaniem środków UE postrzegane przez uczestników DT jako
wysokie – postulowane było przejęcie tego ryzyka przez podmiot publiczny.

1.2.6

finansowania również w przypadku

nieotrzymania

Inne

•

Większość uczestników DT wskazała na dialog konkurencyjny jako możliwy - z uwagi na tryb
procedowania co do wyboru partnera prywatnego - ale i pożądany sposób działania
w sprawie zamówienia publicznego.

•

Ustalenie podmiotu będącego podatnikiem podatku od nieruchomości uzależnione jest od
prawnego scenariusza realizacji projektu. Na podstawie wstępnej analizy należy przyjąć, że
podatek ten będzie płatny przez posiadacza gruntu (a następnie także szpitala), czyli
w fazie budowy – przez partnera prywatnego, zaś w fazie operacyjnej przez SZOZnMiD oraz
ewentualnie (zależnie do przyjętego scenariusza projektu) również przez partnera
prywatnego.

•

Rozważenie możliwości zwrotu przez podmiot publiczny kosztów przygotowania ofert – dla
oferentów, którzy nie zostali wybrani – w celu zapewnienia wysokiej jakości złożonych ofert.

•

Zarządzanie funkcją Public Relations Inwestycji w celu stworzenia przyjaznego klimatu wokół
Przedsięwzięcia.
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2.

Testowanie rynku instytucji finansowych

Testowanie rynku inwestorów finansowych odbyło się w lipcu 2014 r. Do testowania rynku
zaproszono wyłącznie instytucje finansowe, które posiadają doświadczenie (zdobyte
samodzielnie lub w ramach konsorcjum) w zakresie finansowania co najmniej trzech projektów
inwestycyjnych o wartości nakładów inwestycyjnych (rozumianej jako całkowita wartość
nakładów budowlanych) wynoszącej co najmniej 200 mln zł brutto (lub równowartości tej
kwoty w walucie obcej według średniego kursu NBP obowiązującego w dacie opublikowania
zaproszenia na stronie internetowej Promotora), w których ponadto zastosowano mechanizm
ograniczonego regresu do sponsora projektu (formuła Project Finance).
Instytucje finansowe biorące udział w procesie testowania rynku otrzymały wraz
z zaproszeniem krótki materiał informacyjny dotyczący Projektu. Respondenci zostali
poinformowani o głównych parametrach istniejących budynków, w których SZOZnMiD
prowadzi obecnie działalność leczniczą oraz planowanego Przedsięwzięcia, ze wskazaniem
zamiaru Województwa Wielkopolskiego realizacji Przedsięwzięcia w modelu PPP w oparciu
o opłatę za dostępność. W szczególności w zaproszeniu wskazano zainteresowanie Promotora
opinią instytucji finansowych na temat ich możliwości i zainteresowania finansowaniem dwóch
modeli realizacji Projektu (infrastrukturalnego lub zintegrowanego – poszerzonego o element
świadczenia kompleksowych usług medycznych przez partnera prywatnego).
Zaproszone do testowania rynku instytucje finansowe zostały poproszone o przesłanie
w terminie do 15 lipca 2014 r. wypełnionych ankiet dotyczących doświadczenia, wiedzy i opinii
respondentów na temat możliwości finansowania Projektu. Doradca miał również możliwość
zwrócenia się do wybranych uczestników testowania rynku z prośbą o spotkanie lub rozmowę
telefoniczną w celu wyjaśnienia lub uszczegółowienia informacji przekazanych w ankiecie.
Ostatecznie otrzymano odpowiedzi od 12 instytucji finansowych z Polski i zagranicy z dużym
doświadczeniem i dysponujących znaczącymi środkami finansowymi (8 banków polskich
i zagranicznych i 4 inwestorów kapitałowych). Z częścią z nich przeprowadzono dodatkowe
spotkania w celu uzupełnienia lub poszerzenia odpowiedzi zawartych w ankietach.
Instytucje finansowe, które wzięły udział w Testowaniu Rynku posiadają szerokie doświadczenie
w realizacji projektów inwestycyjnych w modelu PPP, w tym m.in. w sektorze ochrony zdrowia.
2.1

Kluczowe postulaty zgłaszane w ramach testowania rynku

2.1.1

Kluczowe doświadczenia/spostrzeżenia wyniesione z finansowania projektów
inwestycyjnych w formule Project Finance/PPP w sektorze ochrony zdrowia (w Polsce
i za granicą)

Z odpowiedzi respondentów wynikają następujące uwagi dotyczące finansowania projektów
inwestycyjnych w formule PPP/Project Finance w sektorze ochrony zdrowia:
•

W realizacji projektów PPP w sektorze ochrony zdrowia partner prywatny odpowiada
z reguły za utrzymanie szpitala w należytym stanie technicznym, a odpowiedzialność
za zapewnienie odpowiedniej jakości usług medycznych należy do podmiotu publicznego
(pojedyncze projekty obejmujące usługi medyczne w ramach modelu PPP były
finansowane w Portugalii, Australii i Wielkiej Brytanii).

•

Doświadczenia na świecie pokazują, że najefektywniejsze finansowo są projekty
obejmujące zaprojektowanie, wybudowanie, sfinansowania i utrzymanie budynku szpitala,
z ograniczeniem tzw. „usług miękkich” – standardy najlepszych praktyk w realizacji
projektów w sektorze służby zdrowia w modelu PPP sugerują ograniczenie zakresu PPP do
usług utrzymania („hard FM”) dla nowych projektów. Są też przykłady zmniejszenia zakresu
usług przekazanych partnerowi prywatnemu już po podpisaniu umowy o PPP. Te przykłady
i doświadczenia innych krajów powinny być również uwzględnione przez podmioty
publiczne w Polsce, które przygotowują realizację projektów w sektorze ochrony zdrowia
w modelu PPP.

•

Model PPP nie może być sposobem „uzdrawiania” sektora ochrony zdrowia w żadnym
kraju, a jedynie zapewnienia w efektywny finansowo sposób nowoczesnej infrastruktury
i związanych z nią usług. Ambicje podmiotów publicznych, żeby poprzez model PPP
rozwiązywać problemy związane z polityką zdrowotną, zakresem określonych świadczeń
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w ramach konkretnego szpitala dostosowanym do potrzeb populacji jest błędem.
Zadaniem administracji publicznej na szczeblu makro (np. regionu) jest zdefiniowanie
potrzeb i metod ich osiągnięcia. Dotyczy to również efektywności świadczenia usług
medycznych, poza umową o PPP.
•

Brak na rynku polskim zakończonych sukcesem transakcji PPP o znaczącej wartości
w sektorze ochrony zdrowia wynika z nieakceptacji przez inwestorów finansowych
proponowanego w tych projektach modelu podziału ryzyk, z przesunięciem ryzyka
rynkowego związanego z istniejącymi oraz nowymi kontraktami NFZ w kierunku podmiotu
prywatnego (cytowany przykład szpitala powiatowego w Żywcu).

•

Uczestnicy testowania rynku zwracają też uwagę na czasochłonny i kapitałochłonny okres
„rozruchu” projektu w sektorze ochrony zdrowia, który nie jest atrakcyjny dla inwestorów
finansowych.

•

Ograniczony dostęp do danych analitycznych dotyczących ewentualnych projektów
realizowanych w formule PPP/Project Finance w sektorze ochrony zdrowia – brak prognoz
popytu, rentowności.

•

Brak długoterminowych umów szpitali na świadczenie usług zdrowotnych z NFZ skutkujący
znaczącym ryzykiem dla inwestorów finansowych w zakresie oceny stabilności przepływów
finansowych generowanych przez Projekt – z tego względu stroną umowy o PPP musi być
organ założycielski a nie szpital.

•

Respondenci podkreślają też zróżnicowanie oceny wiarygodności standingu finansowego
partnera publicznego w zależności od szczebla jednostki samorządu terytorialnego,
t.j. niższy standing finansowy przypisywany jest powiatom oraz wyższy projektom
realizowanym przez samorządy wojewódzkie.

2.1.2

Postulaty dotyczące modelu realizacji projektu

Z odpowiedzi uczestników testowania rynku oraz doświadczeń Doradcy jasno wynika postulat
realizacji modelu Infrastrukturalnego, który umożliwia niższe koszty finansowania (a dla
większości inwestorów finansowych jest w ogóle jedynym dopuszczalnym modelem
w kontekście bankowalności Projektu).
Podział ryzyk powinien opierać się przede wszystkim na kompetencjach oraz doświadczeniu
posiadanym przez podmioty zaangażowane w realizację Projektu. Doradca przychyla się do
propozycji inwestorów finansowych szczególnie w odniesieniu do:
•

ograniczenia zakresu zadań do przekazania partnerowi prywatnemu w ramach umowy
o PPP, co do zasady, do zadań związanych bezpośrednio z utrzymaniem budynku Szpitala –
rozszerzanie zakresu zadań poza ten zakres powinno podlegać rygorystycznej ocenie
opłacalności i zasadności i powinno stanowić przedmiot szczegółowych dyskusji
z uczestnikami dialogu konkurencyjnego;

•

wyłączenie dostawy sprzętu poza umowę o PPP i jej sfinansowanie ze środków
pomocowych UE – możliwe pierwsze wyposażenie w sprzęt medyczny w ramach umowy
o PPP, chociaż niesie to za sobą wyższą ocenę ryzyka (potencjalne rezerwy) związane
z dostawą sprzętu około 3 lat po zawarciu umowy o PPP;

•

wyłączenia przychodów komercyjnych poza umowę o PPP.

Wskazywanym przez respondentów i zgodnym z opinią Doradcy mechanizmem płatności,
który powinien zostać zastosowany, jest opłata za dostępność. Uczestnicy testowania rynku
jednoznacznie podkreślają, iż stroną umowy powinno być Województwo Wielkopolskie, co jest
zgodne z wnioskami analiz prowadzonych przez Doradcę.

2.1.3

Kluczowe dla
finansowania

instytucji

finansowej

zapisy

umowy

o PPP

i zabezpieczenia

Uczestnicy oczekiwać będą odpowiednich klauzul kompensacyjnych
rozwiązania umowy o PPP z przyczyn nieleżących po stronie partnera

w przypadku
prywatnego,
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z uwzględnieniem rozliczenia umożliwiającego spłatę zobowiązań wobec banku i zwrot
dla prywatnego inwestora.
Kwota kompensacyjna w przypadku wypowiedzenia umowy o PPP z winy podmiotu
publicznego powinna pokryć kwotę pozostającego do spłaty finansowania dłużnego
oraz zapewnić partnerowi prywatnemu stopę zwrotu określoną w modelu finansowym
zaakceptowanym przez podmiot publiczny na etapie wyboru oferty. W przypadku rozliczeń na
wypadek wypowiedzenia umowy o PPP z winy partnera prywatnego większość banków
potencjalnie zaakceptowałaby rozwiązanie, w ramach którego kwota rozliczenia
nie gwarantuje spłaty finansowania dłużnego w pełnej kwocie.
Kluczowe z punktu widzenia finansowania jest precyzyjne określenie zdarzeń powodujących
naliczenia kar umownych oraz ich wysokości (np. w postaci punktów karnych za określone
naruszenie i wycenę punktu karnego), co pozwoli partnerom prywatnym na precyzyjną
wycenę. Wysokość kar umownych powinna być dostosowana do skali i wagi naruszeń
i ustalona w toku dialogu konkurencyjnego.
Konieczne jest wprowadzenie do umowy o PPP postanowień precyzyjnie określających zasady
przepływów pieniężnych związanych z opłatą za dostępność bez wprowadzania klauzul
płatniczych zawierających elementy uznaniowości ze strony publicznej. Uczestnicy testowania
rynku postulowali również wprowadzenie procedury rozwiązywania sporów z możliwością
poddania sporu pod rozstrzygnięcie niezależnego eksperta.
Oczekiwane przez instytucje finansowe zabezpieczenia finansowania nie odbiegały,
co do zasady, od powszechnie przyjętych standardów rynkowych. Instytucje finansowe
zwracały uwagę, że poziom zabezpieczeń uzależniony jest od stabilności przepływów
pieniężnych dla partnera prywatnego.
Głównymi postulowanymi zabezpieczeniami oczekiwanymi przez instytucje finansowe były:
•

cesja wierzytelności z tytułu umowy o PPP;

•

zastaw rejestrowy na udziałach/akcjach w spółce celowej;

•

zastaw rejestrowy na rachunkach projektowych;

•

zastaw/cesja praw z umów ubezpieczenia.

Większość inwestorów finansowych (banków/inwestorów typu mezzanine)
jako wymóg zabezpieczenia hipotecznego w ramach realizacji Przedsięwzięcia.
2.1.4

nie

stawia

Możliwe do uzyskania warunki finansowania

Większość uczestników testowania rynku wskazała na brak możliwości przedstawienia
warunków finansowania ze względu na wczesny etap przygotowania Projektu. Kluczowe
informacje odnoszące się do warunków finansowania obejmują:
•

możliwość sfinansowania długoterminowego Projektu – potencjalnie około 25 lat;

•

możliwe finansowanie długiem przy wskaźniku D/E średnio 80/20 (niektóre wskazania bliżej
70/30, inne 90/10);

•

rekomendowana waluta finansowania to złoty polski, ze względu na profil przychodów
i kosztów Projektu;

•

konieczność ustrukturyzowania finansowego transakcji uwzględniający ograniczoną
możliwość zabezpieczenia stopy procentowej w długim horyzoncie czasowym;

•

brak zainteresowania modelem zintegrowanym.

2.1.5

Potencjalne finansowanie UE dla Projektu

W opinii większości uczestników testowania rynku uwzględnienie funduszy UE w strukturze
finansowania projektu PPP jest możliwe i może wpłynąć pozytywnie na dostępność finansową
Projektu. Czynnikiem utrudniającym zapewnienie bankowalności struktury hybrydowej, a także
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jej akceptowalność z punktu widzenia inwestorów finansowych jest niepewność związana
z ostateczna wielkością dotacji UE, która zazwyczaj nie jest znana w momencie składania
oferty ani zamknięcia finansowego, a także ryzyko konieczności zwrotu części lub całości
dotacji w przypadku niespełnienia pewnych warunków umowy o dofinansowanie UE.
Preferowaną formą przekazywania środków UE jest współfinansowanie w formie zaliczek
i płatności pośrednich, co pozwoli na obniżenie kosztów finansowania Projektu oraz wysokości
opłaty za dostępność płatnej przez podmiot publiczny.
Część uczestników testowania rynku podnosi, że finansowanie unijne mogłoby dotyczyć
określonej grupy aktywów w ramach Projektu, objętych oddzielną umową niż umowa o PPP.
Z uwagi na specyfikę sprzętu medycznego odmienną od budynku Szpitala (w szczególności
szybszy postęp technologiczny oraz związanie sprzętu medycznego z działalnością medyczną,
która będzie świadczona przez podmiot publiczny), część uczestników testowania rynku zaleca
w szczególności
możliwość
alternatywnego
finansowania
sprzętu
medycznego
z wykorzystaniem środków unijnych. Zmniejsza to wartość nakładów do poniesienia w ramach
umowy o PPP, a w konsekwencji wysokości opłaty za dostępność płatnej przez podmiot
publiczny.
Zgodnie z odpowiedziami wszystkich uczestników testowania rynku, przyjęcie części lub całości
ryzyka utraty środków UE przez partnera prywatnego podniosłoby ocenę ryzyka przez
inwestorów finansowych, chyba że oryginalna struktura finansowania zakładałaby od razu
brak takiego finansowania, a ewentualne uzyskanie dotacji stanowiłoby element poprawy
struktury finansowej projektu. Większość inwestorów finansowych stanowczo odrzuca możliwość
przeniesienia tego ryzyka na partnera prywatnego.
2.1.6

Organizacja

Wszyscy uczestnicy testowania rynku oczekują zaangażowania na możliwie wczesnym etapie
przygotowania Projektu (już na etapie dialogu konkurencyjnego).
Większość inwestorów finansowych poszukiwałaby możliwości stworzenia konsorcjum – albo ze
względu na ograniczenia kapitałowe (wielkość zaangażowania) albo przyjętą politykę (udział
w konsorcjach). Jeżeli chodzi o inwestorów typu equity, wszyscy posiadali zasoby finansowe
umożliwiające samodzielne finansowanie i oczekiwaliby jedynie udziału inwestorów
branżowych ze względu na efektywność podziału ryzyk i know-how.
Uczestnicy testowania rynku rozumieją konieczność zapewnienia możliwie wysokiego
prawdopodobieństwa zapewnienia finansowania przez podmiot prywatny na etapie
składania ofert. W tym celu podmiot publiczny może zaproponować w SIWZ treść listu
mandatowego, w którym wskazane zostaną wykonane przez bank prace (włącznie
z otrzymaniem zgód na komitecie kredytowym) wraz z warunkami dla finansowania Projektu.
Uczestnicy testowania rynku wskazali, że przystąpienie do dialogu konkurencyjnego
z przygotowaną strukturą komercyjną oraz modelem finansowania oraz zapewnienie
partnerom prywatnym czasu na zgłoszenie uwag do projektu oraz dobrze przeprowadzony
dialog konkurencyjny zwiększają prawdopodobieństwo osiągnięcia zamknięcia finansowego.
Zadaniem części uczestników testowania rynku, przeprowadzony na zasadach
konkurencyjnych proces finansowania po zamknięciu komercyjnym pozwoliłby na pozyskanie
lepszych warunków finansowania.
Uczestnicy testowania rynku oczekują 3-6 miesięcznego okresu na zamknięcie finansowe
rozumiane jako podpisanie umów finansowania od daty zamknięcia komercyjnego.
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IV.

KROK 3: OPRACOWANIE REKOMENDOWANEGO MODELU REALIZACJI PROJEKTU

Cele:

zdefiniowanie najkorzystniejszego wariantu tradycyjnego;

zdefiniowanie najkorzystniejszego PPP;

porównanie dwóch możliwych wariantów realizacji Projektu w wariancie
tradycyjnym i wariancie PPP;
prezentacja rekomendowanego modelu realizacji Projektu wraz
z wstępnymi założeniami prawnymi, ekonomicznymi, finansowymi oraz
technicznymi.
Narzędzia:

model finansowy modelu tradycyjnego;
model finansowy PPP;
analiza porównawcza modelu tradycyjnego i PPP;
matryca ryzyk specyficznych dla Projektu i kontrolna lista ryzyk;
warsztat dotyczący ryzyk;
lista sprawdzająca EPEC w oparciu o ESA95 - > ujęcie pozabilansowe
zobowiązań.

Zgodnie z wymogami SOPZ Doradca przedstawił dwa możliwe warianty realizacji Projektu:
•

wariant tradycyjny (t.j. bez udziału partnera prywatnego) oraz

•

wariant PPP.

Obydwa warianty zostały przeanalizowane w ciągu całego życia Projektu (od fazy
przygotowania, przez projektowanie, budowę, rozruch, po fazę operacyjną) dla każdego
wariantu.
Zgodnie z wymogami SOPZ, w podsumowaniu części opisowej przedstawiono analizę
porównawczą obydwu wariantów, która prezentuje zalety, wady i ryzyka oraz podsumowanie
części obliczeniowej, co razem stanowi podstawę rekomendacji odnośnie wariantu PPP
i odpowiedź na pytanie, czy realizacja Projektu w wariancie PPP może przynieść większe
korzyści niż jego realizacja w wariancie tradycyjnym. Taki zakres i metodologia analizy jest
adekwatna do wstępnej analizy Value-for-Money, która zostanie potwierdzona na Etapie VI
Ocena ofert w trakcie realizacji Zamówienia.
Analiza porównawcza odnosi
i najkorzystniejszego wariantu PPP.

1.

się

do

najkorzystniejszego

wariantu

tradycyjnego

Wariant tradycyjny

W ramach wariantów tradycyjnych za najkorzystniejszą Doradca uznał prowadzenie Projektu
w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o cenę ryczałtową, z pewną datą ukończenia,
zawartą bezpośrednio przez Województwo Wielkopolskie. Jako źródło finansowania Doradca
wskazał zaciągnięcie kredytu.
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W celu zachowania porównywalności pomiędzy wariantem tradycyjnym a wariantem PPP
przyjęto na potrzeby analizy, że podobnie jak wariant PPP, również wariant tradycyjny będzie
uwzględniał następujący zakres przedmiotowy Inwestycji:
•

zaprojektowanie;

•

wybudowanie;

•

sfinansowanie – przez podmiot publiczny;

•

wyposażenie;

•

eksploatację (w zdefiniowanym zakresie) budynku w okresie analogicznym do okresu
trwania umowy o PPP.

Rekomendowana struktura Projektu w modelu tradycyjnym przewiduje zawarcie umowy
„zaprojektuj i wybuduj” bezpośrednio przez Województwo Wielkopolskie, które – występując
w charakterze zamawiającego – będzie uiszczało płatności na rzecz wykonawcy /
generalnego wykonawcy w formie płatności okresowych (np. miesięcznych), zgodnie
z postępem robót. Wykonawca zobowiązany będzie do zaprojektowania budynku szpitala na
podstawie przedstawionego mu przez zamawiającego PFU oraz wybudowania budynku
w formule „pod klucz” (z zastrzeżeniem kwestii wyposażenia medycznego).
Założono dla celów porównywalności, że w ramach realizacji Inwestycji, Podmiot publiczny
byłby odpowiedzialny w szczególności za następujące działania:
•

wyposażenie budynków w urządzenia techniczne (w tym w windy osobowe, monitoring,
instalacje ppoż.);

•

wyposażenie oddziałów, bloków, sal chorych, poradni w meble i inny sprzęt niemedyczny
zgodnie z PFU;

•

wyposażenie łazienek, w meble i urządzenia sanitarne zgodnie z PFU;

•

wyposażenie pomieszczeń gospodarczych w meble i urządzenia zgodnie z PFU;

•

wyposażenie pomieszczeń wspólnych w meble i sprzęt zgodnie z PFU;

•

wyposażenie
budynków
w urządzenia
bezpieczeństwa, przeciwpożarowych.

wynikające

z przepisów

sanitarnych;

Umowa przewidywałaby standardowy okres gwarancyjny na poszczególne składniki budynku
(opcjonalnie, możliwe byłoby wydłużenie okresu obowiązywania gwarancji za dodatkowym
wynagrodzeniem). Po oddaniu budynku do użytkowania Województwo Wielkopolskie i Szpital
odpowiedzialni byliby za utrzymanie oraz zarządzanie budynkiem szpitala wraz z infrastrukturą.
Budynek szpitala zostałby udostępniony SPZOZnMiD do użytkowania przez Województwo
Wielkopolskie. Spółka Szpitale Wielkopolski mogłaby reprezentować Województwo
Wielkopolskie na etapie postępowania przetargowego i w zakresie nadzorowania i wykonania
postanowień umowy o generalne wykonawstwo. Środki na sfinansowanie prac projektowych
i budowlanych
Województwo
Wielkopolskie
pozyskałoby
na
rynku
komercyjnym
(rekomendowane zaciągnięcie kredytu) oraz w oparciu o środki UE.
Rozważaną strukturę Projektu przedstawia wykres poniżej.
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Wykres nr 3: Rekomendowana struktura realizacji Inwestycji w wariancie tradycyjnym

Umowa kredytu

Instytucje
Finansujące

Środki na realizację

Umowa
„zaprojektuj i
wybuduj”

Generalny
Wykonawca

Środki UE

Projektowanie i
roboty
budowlane

Płatności
okresowe

Województwo
Wielkopolskie

Transfer
nieruchomości

Zarządzanie
procesem (w
tym umową
zaprojektuj i
wybuduj)

Szpitale
Wielkopolski

Płatności (środki
UE)

Umowa o dostawę
sprzętu
medycznego

SZOZnMiD

Samodzielne
utrzymywanie i
zarządzanie
budynkiem

Dostawa sprzętu
(pierwsze
wyposażenie)

Dostawca
sprzętu
medycznego

Źródło: Opracowanie własne

Porównanie wariantu tradycyjnego z wariantem PPP w kontekście realizacji
Województwa Wielkopolskiego zostało zaprezentowane w dalszej części rozdziału IV.

2.

celów

Wariant PPP – model rekomendowany

W ramach wariantów PPP za najkorzystniejszy Doradca uznał model PPP kontraktowego,
w modelu infrastrukturalnym, w którym stroną umowy o PPP będzie Województwo
Wielkopolskie. Dodatkowo, na podstawie szczegółowych analiz zidentyfikowano kluczowe
parametry najkorzystniejszego zdaniem Doradcy modelu PPP, co zaprezentowano poniżej.
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Tabela nr 3: Kluczowa charakterystyka rekomendowanego wariantu PPP
1. Model infrastrukturalny - świadczenie usług medycznych po stronie podmiotu publicznego.
2.Opłata za dostępność.
3. PPP kontraktowe - Województwo Wielkopolskie nie uczestniczy kapitałowo w finansowaniu
Projektu, finansowanie prac całkowicie zabezpiecza partner prywatny.
4. Stroną umowy o PPP będzie Województwo Wielkopolskie.
5. Dialog konkurencyjny jako rekomendowany tryb wyboru partnera prywatnego. Szpitale
Wielkopolski będą odpowiedzialne za przeprowadzenie postępowania i nadzór nad
wykonywaniem umowy o PPP.
6. Zakres zadań partnera prywatnego w ramach PPP obejmuje projektowanie, finansowanie i
budowę oraz ograniczony zakres zadań na etapie eksploatacji (prawdopodobnie wyłącznie
utrzymanie / tzw. hard FM).
7. Wyposażenie w sprzęt medyczny poza modelem PPP (rekomendowane finansowanie z
funduszy UE) lub umowa o PPP ograniczona do pierwszego wyposażenia w sprzęt (bez jego
utrzymania).
Źródło: Opracowanie własne

2.1.

Struktura komercyjna

Rekomendowana struktura komercyjna Projektu przewiduje zawarcie umowy o PPP
bezpośrednio przez Województwo Wielkopolskie, które – występując w charakterze podmiotu
publicznego – będzie uiszczało wynagrodzenie na rzecz partnera prywatnego w formie tzw.
opłaty za dostępność. Partner prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania,
wybudowania, sfinansowania, utrzymania oraz zarządzania (w ograniczonym i przewidzianym
umową o PPP zakresie) budynkiem należącym do Województwa Wielkopolskiego wraz
z infrastrukturą przez okres wskazany w umowie o PPP (26,5 lat okresu eksploatacji, po
zakończeniu 3,5-letniego okresu projektowania, budowy i rozruchu w ramach 30-letniej umowy
o PPP) t.j. od zakończenia budowy i oddania budynku do użytkowania do końca okresu
obowiązywania umowy o PPP. Budynek Szpitala zostanie udostępniony SPZOZnMiD do
użytkowania przez Województwo Wielkopolskie. Spółka Szpitale Wielkopolski będzie
reprezentowała Województwo Wielkopolskie na etapie postępowania przetargowego i po
zawarciu umowy o PPP w zakresie nadzorowania i wykonania postanowień umowy.
Rekomendowany model Projektu przedstawia wykres poniżej.
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Wykres nr 4: Rekomendowany model realizacji Projektu w wariancie PPP
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* Pierwsze
wyposażenie, w
scenariuszu

rekomendowanym
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Finansowanie
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Źródło: Opracowanie własne

Teoretycznie, partner prywatny będzie mógł realizować Projekt, będąc stroną umowy o PPP
bezpośrednio, nie przez spółkę celową, co jest dopuszczalne w świetle polskich przepisów
prawa, w tym Ustawy o PPP. Jednakże, takie podejście jest sprzeczne z podstawowymi
zasadami modelu Project Finance/PPP, w którym spółka projektowa jest stroną umowy o PPP
i kredytobiorcą.
2.2.

Rekomendowany zakres zadań do przekazania partnerowi prywatnemu (na etapie
inwestycyjnym i operacyjnym Projektu)

Najczęściej projekty PPP w budynkach szpitalnych obejmują:
•

zaprojektowanie;

•

wybudowanie;

•

sfinansowanie;

•

eksploatację (w zdefiniowanym zakresie) budynku w okresie trwania umowy o PPP.
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Analiza zadań, które mogłyby zostać przekazane partnerowi prywatnemu została oparta na
liście kontrolnej zasadności i możliwości przekazania zadań partnerowi prywatnemu,
obejmującej następujące czynniki:
Dopuszczalność
• rozwiązań w kontekście obowiązujących przepisów prawa;
Możliwość
• w szczególności PPP daje możliwość przekazania partnerowi prywatnemu większość
funkcji pomocniczych jak np. utrzymanie budynku, co pozwala partnerowi publicznemu
na skupieniu się na kluczowych zadaniach statutowych;
Gotowość
• przejęcia zadań przez partnera prywatnego – w szczególności tzw. „zarządzanie miękkie”
i eksploatacja;
Innowacyjność zadań
• lepsze/gorsze przystosowanie partnera prywatnego do świadczenia określonych usług,
ocena ryzyka związanego z innowacyjnością zadań przez partnera prywatnego, w
szczególności zdefiniowanie zadań, które partner prywatny, dzięki swojemu
doświadczeniu w realizacji podobnych projektów może wykonać w sposób tańszy,
innowacyjny oraz efektywniejszy organizacyjnie;
Aspekt komercyjny
• gdzie istnieje duży potencjał do oszczędności dzięki skutecznemu zarządzaniu przez
partnera prywatnego, płaskim strukturom organizacyjnym, umiejętnemu zarządzaniu
ryzykiem, doborowi podwykonawców, kontroli kosztów i wydatków;
Aspekt ludzki
• implikacje dla pracowników Promotora/odbiór społeczny i polityczny.
Źródło: Opracowanie własne

Biorąc powyższe pod uwagę, Doradca rekomenduje powierzenie partnerowi prywatnemu
następujących zadań w ramach umowy o PPP:
•

opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji, certyfikatów,
opinii, uzgodnień (poza pozwoleniami i decyzjami do uzyskania przez podmiot publiczny na
podstawie podziału zadań w umowie o PPP);

•

budowę i wyposażenie;

•

usługi podstawowe w zakresie zarządzania infrastrukturą techniczną oraz

•

finansowanie w zakresie określonym umową o PPP.

Szczegóły dotyczące specyficznych rekomendowanych rozwiązań zostały zaprezentowane
poniżej. Niniejsza rekomendacja ma charakter wstępny i proponowany podział będzie
podlegał dyskusji oraz potencjalnym modyfikacjom w ramach negocjacji z partnerami
prywatnymi na etapie dialogu konkurencyjnego.
2.2.1.

Zaprojektowanie, wybudowanie i sfinansowanie robót

Na chwilę obecną Doradca założył,
w szczególności za następujące działania:

że

partner

prywatny

byłby

odpowiedzialny

Projektowanie, przygotowanie i realizację budowy:
•

opracowanie dokumentacji
przekazanego PFU;

•

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wielu innych, pozwoleń i zaświadczeń
niezbędnych do wykonywania dalszych prac;

projektowej

wraz

z aranżacją

wnętrz

na

podstawie
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•

zapewnienie obsługi inwestorskiej i nadzoru autorskiego;

•

zawarcie kontraktu na wykonawstwo z opracowaną dokumentacją projektową budynku
Szpitala i infrastruktury dodatkowej (w tym parkingu) wraz z wykończeniem wewnętrznym
i zewnętrznym oraz z instalacjami wewnętrznymi związanymi z budynkami wraz
z urządzeniami niezbędnymi do ich obsługi, w tym:
•
•
•
•
•

•

wybudowanie infrastruktury technicznej, wyposażenie w urządzenia, instalacje, sieci
i związane z nimi obiekty w zakresie:
•
•
•
•
•
•

•

usuwanie kolizji;
roboty ziemne i fundamentowe;
roboty żelbetowe;
montaż elewacji;
roboty wykończeniowe;

instalacji i sieci elektrycznych i słaboprądowych;
instalacji i sieci c.o.;
instalacji i sieci wod.-kan;
zarządzania odpadami;
budowa parkingu dla samochodów osobowych;
odbiór robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

pozyskanie finansowania na realizację Przedsięwzięcia.

2.2.2.

Wyposażenie

2.2.2.1.

Wyposażenie inne niż sprzęt medyczny

Na chwilę obecną Doradca założył,
w szczególności za następujące działania:

że

partner

prywatny

byłby

odpowiedzialny

•

wyposażenie budynków w urządzenia techniczne (w tym w windy osobowe, monitoring,
instalacje ppoż.);

•

wyposażenie oddziałów, bloków, sal chorych, poradni w meble i inny sprzęt niemedyczny
zgodnie z PFU;

•

wyposażenie łazienek, w meble i urządzenia sanitarne zgodnie z PFU;

•

wyposażenie pomieszczeń gospodarczych w meble i urządzenia zgodnie z PFU;

•

wyposażenie pomieszczeń wspólnych w meble i sprzęt zgodnie z PFU;

•

wyposażenie budynków w urządzenia wynikające z przepisów sanitarnych; bezpieczeństwa
i przeciwpożarowych.

2.2.2.2.

Sprzęt medyczny

Biorąc pod uwagę doświadczenia Doradcy w realizacji projektów na świecie i w Polsce oraz
na podstawie testowania rynku inwestorów branżowych, a w szczególności podmiotów
finansowych, nie jest rekomendowane zamówienie dostawy i utrzymania sprzętu medycznego
w umowie o PPP. Biorąc pod uwagę zróżnicowany profil ryzyka poszczególnych strumieni
płatności, różne grupy potencjalnych partnerów prywatnych, ryzyko kursowe oraz znaczące
przesunięcie czasowe, efektywniejszym finansowo rozwiązaniem będzie wyodrębnienie
zapewnienie dostaw sprzętu medycznego poza umowę o PPP.
Rekomendacja wiąże się z określonymi trudnościami po stronie Promotora, w odniesieniu
przede wszystkim do:
•

integracji dostaw sprzętu medycznego z procesem budowlanym;

•

zapewnienia finansowania sprzętu medycznego.

W kwestii integracji dostaw sprzętu medycznego, należy podkreślić, iż dobre zaplanowanie
procesu powinno pozwolić na skoordynowane przeprowadzenie postępowania na wybór
partnera prywatnego wraz z postępowaniem na dostawę sprzętu medycznego. PFU powinno
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jasno precyzować wymogi dla poszczególnych pomieszczeń, które pozwolą na bezkolizyjny
montaż sprzętu (potencjalne wymogi związane ze sprzętem medycznym powinny być
odzwierciedlone w procesie projektowania i budowy).
W zakresie zapewnienia sfinansowania dostaw sprzętu Doradca przewiduje następujące
możliwości:
•

zapewnienie finansowania ze środków UE;

•

zapewnienie finansowania ze środków Województwa;

•

leasing sprzętu;

•

inne formy finansowania – np. formuła Managed Equipment Service.

Na podstawie wyników analiz i testowania rynku, Doradca przyjął, że wykorzystanie środków UE
na wyposażenie Szpitala w sprzęt medyczny jest optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia
ekonomiczno-finansowego, odnoszącym się jednocześnie do kilku czynników, które mają
wpływ na koszty realizacji Projektu w wariancie PPP, w tym w szczególności:
•

ograniczenie nakładów inwestycyjnych do sfinansowania przez partnera prywatnego;

•

ograniczenie wysokości finansowania własnego i obcego;

•

ograniczenie ryzyka związanego ze sprzętem medycznym, co pozwoli ograniczyć
ryzyka/rezerwy dla inwestora branżowego i ograniczy koszty finansowania;

•

uniknięcia ryzyka związanego z ryzykiem pozyskania/zwrotu dotacji UE przez partnera
prywatnego
(uznanego
przez
inwestorów
branżowych
i finansowych
jako nieakceptowalne/niebankowalne);

•

uproszczenie struktury hybrydowej – struktura znacznie prostsza i jasna dla uczestników
Projektu, w tym dla instytucji finansujących) brak przesunięć czasowych, ryzyk związanych
z momentem wypłaty dotacji UE).

2.2.3.

Utrzymanie budynku

Na podstawie analiz technicznych, analizy rynku potencjalnych partnerów prywatnych
oraz testowania
rynku
inwestorów
branżowych
oraz
instytucji
finansowych,
w rekomendowanym modelu PPP partner prywatny powinien być odpowiedzialny przez cały
okres obowiązywania umowy o PPP za utrzymanie techniczne budynku, który zaprojektował
i wybudował. Na tej podstawie partner prywatny będzie odpowiedzialny w szczególności za:
•

zapewnienie dostaw energii elektrycznej, czynnika ogrzewania pomieszczeń, zimnej
i ciepłej wody, odprowadzenie ścieków (ale nie ponoszenie kosztów związanych
z ich rzeczywistym wykorzystaniem);

•

utrzymanie w pomieszczeniach odpowiednich warunków, zgodnych z obowiązującymi
przepisami i przy zachowaniu odpowiednich parametrów wynikających z PFU;

•

konserwację i bieżące naprawy zgodnie z PFU/umową o PPP (wyłącznie w odniesieniu
do elementów trwałych budynku i infrastruktury technicznej/instalacji);

•

prowadzenie czynności administracyjnych wynikających z przepisów prawa budowlanego,
w tym prowadzenie książki obiektu budowlanego i organizowanie obowiązujących
przeglądów technicznych;

•

sprzątanie powierzchni wspólnych;

•

utrzymanie terenu, w tym utrzymanie zimowe;

•

usuwanie awarii infrastruktury technicznej i ich skutków;

•

konserwację i wymianę zużytego technicznie
pomieszczeń w zakresie objętym umową o PPP;

•

planowe remonty okresowe i konserwacja powierzchni (w szczególności okresowe
malowanie ścian);

sprzętu

stanowiącego

wyposażenie
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•

zachowanie i monitoring własny dostępności i jakości usług świadczonych przez partnera
prywatnego;

•

zwrócenie podmiotowi publicznemu budynków po zakończeniu umowy o PPP w stanie
zgodnym ze specyfikacją w PFU i umową o PPP.

Tak przyjęty zakres odpowiedzialności partnera prywatnego na etapie użytkowania powinien
zapewnić podmiotowi publicznemu następujące korzyści:
•

możliwie najbardziej efektywne finansowo rozwiązanie, ze względu na optymalny podział
zadań i ryzyk i ograniczenie kosztów/rezerw związanych z ryzykiem oraz kosztów
finansowania;

•

właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową – w szczególności osiągnięcie korzyści z tzw.
„whole-life costing” – partner prywatny, który będzie odpowiedzialny za utrzymanie
budynków w długim horyzoncie czasowym (25 lub 30-letni okres obowiązywania umowy
o PPP minus okres budowy);

•

bezpieczeństwo użytkowania;

•

utrzymanie budynków w stanie niepogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem;

•

uzasadnione inwestowanie w budynki w trakcie trwania umowy o PPP.

2.2.4.

Eksploatacja

Doradca rekomenduje ograniczenie usług świadczonych przez partnera prywatnego jedynie
do określonych, podstawowych czynności związanych z zarządzaniem budynkami na etapie
eksploatacji. Rekomendacja jest oparta o tendencje światowe w kształtowaniu modeli PPP na
świecie, w ramach których odchodzi się od zlecania tzw. usług „miękkich” (ang. „soft FM”)
w ramach umowy o PPP. Decyzje takie są spowodowane trudnymi do przewidzenia w długiej
perspektywie czasowej kosztami i wymogami dotyczącymi świadczenia takich usług, a co za
tym idzie trudnymi do określenie i skwantyfikowania ryzykami, co w konsekwencji przenosi się
na zwiększenie ceny usługi dla podmiotu publicznego lub końcowego użytkownika.
Z tego względu, w przypadku Projektu Doradca rekomenduje pozostawienie po stronie
podmiotu publicznego zadań związanych z:
Działalnością medyczną (pełny wymiar), w tym:
•

zarządzanie personelem medycznym;

•

zaopatrzenie w materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowy i leki;

•

ubezpieczenia OC oraz od zdarzeń medycznych;

•

usługi sterylizacji.

Działalnością pomocniczą:
•

administracja Szpitala – w tym obsługa księgowo-kadrowo-płacowa, kontraktowanie z NFZ;

•

ochrona (możliwy outsourcing);

•

sprzątanie kluczowych pomieszczeń medycznych (w szczególności sal operacyjnych);

•

sprzątanie terenu zewnętrznego, wokół szpitala (przykładowo: odśnieżanie);

•

wywóz śmieci (możliwy outsourcing);

•

zarządzanie dostawami mediów (podpisywanie umów o dostawę i rozliczenia) - energii
cieplnej i elektrycznej, wody, ścieków;

•

transport sanitarny;

•

utylizacja odpadów medycznych;

•

zarządzanie sprzętem IT/usługi telekomunikacyjne;
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•

zarządzanie parkingiem (możliwy outsourcing);

•

catering (możliwy outsourcing);

•

pranie (możliwy outsourcing).

Po przeprowadzeniu analizy, Doradca nie znajduje przesłanek przemawiających za tym, aby
partnerzy prywatni byli lepiej przystosowani i przygotowani do efektywniejszego zarządzania
tym zakresem eksploatacji. Oczywiście, wskazany przez nas podział zadań na etapie
eksploatacji ma charakter wstępny i będzie podlegał dalszym analizom i negocjacjom na
etapie dialogu konkurencyjnego.
2.2.5.

Przychody komercyjne

Biorąc pod uwagę swoje doświadczenia w realizacji projektów PPP w Polsce i na świecie,
Doradca rekomenduje możliwe ograniczenie obejmowania umową o PPP przychodów
komercyjnych. Przychody komercyjne, możliwe do osiągnięcia w ramach działalności Szpitala
powinny stanowić przychód podmiotu publicznego. Zdaniem Doradcy (co zostało
potwierdzone w trakcie testowania rynku zarówno inwestorów branżowych jak i finansowych),
włączenia funkcji komercyjnych do modelu PPP, komplikują i najczęściej z punktu widzenia
podmiotu publicznego zwiększają koszty netto do poniesienia (nakłady inwestycyjne do
poniesienia vs. prawdopodobne przychody). Powodem tego jest głównie niepewność co do
możliwości wygenerowania określonych przychodów komercyjnych przez partnera
prywatnego, co zostaje uwzględnione w wycenie możliwych do wygenerowania przez niego
przychodów i w jeszcze większej mierze finansujących go banków. W szczególności Doradca
rekomenduje następujące rozwiązania w odniesieniu do poszczególnych funkcji:
•

hotel – rezygnacja z tej funkcji ze względu na duże nakłady i potencjalnie duże ryzyko
komercyjne związane z budową i utrzymaniem hotelu. Promotor w trakcie konsultacji z nami
przyznał, że hotele przy innych szpitalach nie mają oczekiwanego obłożenia (szczególnie
w szpitalach dziecięcych gdzie opiekunowie starają się być przy łóżkach dzieci non-stop)
i zgodził się, że jest to element Projektu, który można ograniczyć i zastąpić innymi, lepiej
przystosowanymi do specyfiki szpitala dziecięcego rozwiązaniami;

•

apteka – prowadzenie apteki w szpitalu jest działalnością opłacalną i jej budowa
i wyposażenie jest komercyjnie uzasadnione. Doradca rekomenduje wybudowanie
pomieszczenia przystosowanego do prowadzenia apteki przez partnera prywatnego
w ramach umowy o PPP, jednak utrzymanie komercyjne apteki poza modelem PPP zadaniem tym mógłby się zająć podmiot publiczny (potencjalnie spółka Szpitale
Wielkopolski);

•

parking – potencjalnie najlepszym finansowo rozwiązaniem będzie wybudowanie parkingu
w ramach umowy o PPP, ale jego komercyjne zagospodarowanie przez podmiot publiczny
(i czerpanie z tym związanych przychodów) – najprawdopodobniej poprzez dalsze oddanie
w zarządzanie podmiotowi trzeciemu. Rozwiązanie takie jest celowe ze względu na
potencjalnie wysoką ocenę ryzyka komercjalizacji parkingu przez partnera prywatnego
i konieczność potencjalnej kontroli poziomu opłat parkingowych (w szczególności dla
personelu medycznego) przez podmiot publiczny;

•

inne funkcje komercyjne – pozostałe funkcje komercyjne, co do zasady, powinny pozostać
jako
przychody
podmiotu
publicznego.
Doradca
rekomenduje
szczegółowe
przedyskutowane
tego
aspektu
z partnerami
prywatnymi
w ramach
dialogu
konkurencyjnego, przy założeniu utrzymania w szpitalu tylko funkcji koniecznych z punktu
widzenia działalności szpitala (np.: sklepik/bistro dla przebywających rodziców) lub
opłacalnych komercyjnie.

2.3.

Rekomendowany podział ryzyk (na etapie inwestycyjnym i operacyjnym Projektu)

Doświadczenia w realizacji projektów w modelu PPP wskazują na szczególnie dobre rezultaty
w przypadku projektów, w których natura przewidywanych ryzyk umożliwia ich efektywne
kosztowo przekazanie do sektora prywatnego. W szczególności, ogólnie wyższą opłacalność
projektu można osiągnąć, przekazując partnerowi prywatnemu ryzyka, które spełniają
następujące przesłanki:
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•

partner prywatny
wystąpienia;

•

partner prywatny posiada doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem lub ryzykami o podobnej
charakterystyce;

•

partner prywatny posiada instrumenty pozwalające zarządzać określonym ryzykiem;

•

ryzyko nie jest uzależnione od decyzji partnera publicznego;

rozumie

charakter

ryzyka

i konsekwencje

jego

potencjalnego

W przypadku projektu budowy i utrzymania szpitala chodzi przede wszystkim o zdefiniowanie
ryzyk, którymi podmiot publiczny nie potrafi lub nie chce zarządzać i których charakterystyka
wskazuje, że partner prywatny będzie umiał zarządzić nimi w sposób bardziej efektywny
finansowo niż robił to dotychczas podmiot publiczny.
Typowe ryzyka do przewidzenia w ramach realizacji inwestycji o zakresie przedmiotowym
i charakterystyce zbliżonymi do Projektu można podzielić na następujące grupy:
•

ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia;

•

ryzyka związane z etapem projektowania;

•

ryzyka związane z etapem budowy;

•

ryzyka związane z fazą rozruchu;

•

ryzyka związane z eksploatacją;

•

ryzyko popytu;

•

ryzyka finansowe;

•

ryzyka prawne;

•

ryzyka związane z przekazaniem składników majątkowych.

Szczegółowy podział ryzyk stanowić będzie przedmiot szczegółowych negocjacji z partnerami
prywatnymi w trakcie dialogu konkurencyjnego.
Podstawowym narzędziem wykorzystanym na tym etapie analiz dotyczących ryzyk w Projekcie
była Kontrolna Lista Ryzyk, wypracowana przez Doradcę na podstawie międzynarodowych
doświadczeń, przystosowana do polskich warunków i przetestowana na projektach PPP
w Polsce, dostosowana na potrzeby projektów w sektorze służby zdrowia. Katalog
przygotowany
w oparciu
o Kontrolną
Listę
Ryzyk
został
przeanalizowany
i uzupełniony/uszczegółowiony w trakcie wspólnego warsztatu z udziałem Zamawiającego,
Promotora i Doradcy (Pierwszy Warsztat dotyczący Ryzyka zgodnie z Metodologią realizacji
Zamówienia). Wkładem do proponowanego podziału ryzyk były również konsultacje Doradcy
z ekspertami w Polsce i zagranicą oraz wyniki testowania rynku inwestorów branżowych
i inwestorów finansowych. W efekcie realizacji prac analitycznych na Etapie I, Doradca
przygotował tabelę podziału ryzyk w oparciu o dwa czynniki:
1) Wstępna ocena skutków wystąpienia ryzyka – wstępna ocena skutków wystąpienia
danego ryzyka została sklasyfikowana opisowo, według następującego klucza:
•

nieistotne;

•

niskie;

•

średnie;

•

wysokie;

•

krytyczne.

2) Wstępna ocena prawdopodobieństwa – wstępna ocena skutków wystąpienia danego
ryzyka została sklasyfikowana opisowo, według następującego klucza:

50/72

•

mało prawdopodobne (0 – 20%);

•

możliwe (pow. 20% - 50%);

•

prawdopodobne (pow. 50% - 75%);

•

wysoce prawdopodobne (pow. 75% - 95%);

•

prawie pewne (pow. 95%).

Na podstawie skorelowania obydwu czynników – wstępnej oceny skutków wystąpienia
i wstępnej oceny prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka przygotowano Matrycę
Ryzyk Specyficznych dla Projektu, zgodnie z Metodologią.
Tabela nr 4: Matryca Ryzyk Specyficznych dla Projektu

Mało
prawdopodobne

Możliwe

Prawdopodobne

Wysoce
prawdopodobne

Prawie pewne

Nieistotne











Niskie











Średnie











Wysokie











Krytyczne











Zgodnie z przyjętym kodem kolorów w Matrycy Ryzyk Specyficznych dla Projektu:


Ryzyko mało istotne i mało prawdopodobne – mało istotne dla Projektu



Ryzyko średnio istotne i średnio prawdopodobne – o potencjalnym znaczeniu dla
Projektu



Ryzyko średnio/wysoce istotne/krytyczne i prawdopodobne/wysoce
prawdopodobne/prawie pewne – o bardzo dużym znaczeniu dla Projektu



Ryzyko wysoce istotne/krytyczne i prawie pewne/wysoce prawdopodobne –
o krytycznym znaczeniu dla Projektu

Źródło: opracowanie własne

W szczególności ryzyka oznaczone kolorem czerwonym (na chwilę obecną Doradca
nie zidentyfikował takich ryzyk) i pomarańczowym będą przedmiotem szczegółowych analiz
i negocjacji z partnerami w trakcie dialogu konkurencyjnego. Zaproponowany na tym etapie
podział ryzyk ma charakter wstępny i będzie podlegał stałym analizom i potencjalnym
modyfikacjom w ramach realizacji Zamówienia.
Na obecnym etapie realizacji Projektu, w oparciu o przeprowadzone analizy i testowanie
rynku, Doradca zarekomendował następujący podział ryzyk:
•

w zakresie ryzyka projektowania po stronie partnera prywatnego będzie leżało ryzyko
przygotowania projektu budowlanego w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy
przygotowany przez Promotora;

•

ryzyko uzyskania zezwoleń/pozwoleń/decyzji zasadniczo będzie spoczywać na partnerze
prywatnym. Zgodnie z wstępnymi założeniami partner publiczny będzie zobowiązany
uzyskać wyłącznie uwarunkowania środowiskowe oraz decyzję o lokalizacji inwestycji celu
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publicznego, natomiast ryzyko pozwolenia na budowę i innych zezwoleń i decyzji będzie
leżało po stronie partnera prywatnego;
•

ryzyko czasu i kosztu realizacji etapu projektowania będzie w pełni ponoszone przez
partnera prywatnego, o ile podmiot publiczny nie dokona zmian w programie
funkcjonalno-użytkowym. Dodatkowo, umowa o PPP będzie zawierała zapisy dotyczące
zaangażowania podmiotu publicznego na etapie projektowania, w tym ograniczenie
do minimum zmian po stronie podmiotu publicznego;

•

ryzyko związane z dostępem do siły roboczej, w tym opóźnienia w budowie związane
z niedoborem pracowników będzie spoczywało na partnerze prywatnym. Zastosowanie
odpowiednich zapisów w umowie o PPP odnoszące się m.in. do doboru głównych
podwykonawców z odpowiednimi kompetencjami, zasobami i doświadczeniem pozwoli na
lepsze kontrolowane ryzyka ze strony podmiotu publicznego;

•

zgodnie ze wstępnymi założeniami ryzyko związane z kosztami budowy będzie, co do
zasady, ponoszone przez partnera prywatnego - pod warunkiem braku zmian
w specyfikacji i zakresie Inwestycji ze strony podmiotu publicznego. W przypadku
wprowadzania zmian do umowy o PPP, ryzyko związane ze wzrostem kosztów budowy
z tego tytułu będzie ponosił podmiot publiczny. Sposób zarządzania ryzykiem budowalnym
będzie odzwierciedlony w odpowiednich zapisach umowy o PPP, w tym dotyczących
ubezpieczenia czy też doboru podwykonawców ze stosownymi kompetencjami, zasobami
oraz doświadczeniem;

•

z uwagi na fakt, że ryzyka dotyczące jakości wykonania oraz podwykonawców - w oparciu
o odpowiednie zapisy umowy o PPP - będą efektywniej kontrolowane przez partnera
prywatnego, to on będzie w pełni odpowiedzialny za sposób zarządzania tymi ryzykami
i konsekwencję ich wystąpienia;

•

w oparciu o odpowiednie zapisy umowy o PPP, w tym dotyczące doboru wykonawcy
z odpowiednimi
kompetencjami, zasobami
i doświadczeniem, ryzyko związane
z pozwoleniem na użytkowanie będzie lepiej kontrolowane przez partnera prywatnego. Tym
samym zakłada się, aby to partner prywatny był w pełni odpowiedzialny za sposób
realizacji przedmiotowego ryzyka (poza ryzykiem dostawy sprzętu medycznego, jeśli
znalazłoby się ono poza przedmiotem umowy o PPP);

•

w ramach ryzyk związanych z utrzymaniem, partner prywatny w oparciu o odpowiednie
zapisy umowy o PPP będzie efektywniej kontrolował ryzyko związane z wadami ukrytymi
budynku oraz ryzyko dostępności usług związanych z budynkiem. Efektywniejsze
kontrolowanie ryzyka związane jest również z odpowiednimi kompetencjami partnera
prywatnego;

•

zgodnie ze wstępnymi założeniami ryzyko związane z kosztami utrzymania oraz
podwykonawcami – w ramach ryzyka związanego z etapem eksploatacji – będzie leżało
po stronie partnera prywatnego. Odpowiednie kompetencje partnera prywatnego oraz
stosowne postanowienia w umowie o PPP pozwolą na efektywniejsze kontrolowanie wyżej
wymienionych ryzyk;

•

ryzyko siły wyższej, z uwagi na brak możliwości efektywnego kosztowo przekazania
w całości partnerowi prywatnemu, będzie współponoszone przez podmiot publiczny.
Sposób zarządzania ryzykiem będzie uregulowany poprzez odpowiednie zapisy w umowie
o PPP, np. zapisy odnoszące się do ubezpieczenia;

•

w ramach ryzyka związanego z uszkodzeniami lub zniszczeniami składników infrastruktury,
partner prywatny będzie odpowiadał, co do zasady, za zniszczenia składników
infrastruktury, poza przypadkami ich zniszczenia przez pracowników partnera publicznego
i pacjentów, bądź osoby, za które partner publiczny ponosi odpowiedzialność oraz aktami
wandalizmu – ryzyka te przetransferowane są w przeważającej części do ubezpieczyciela;

•

ryzyko związane z postępem technologicznym w odniesieniu do utrzymania budynku
Szpitala, zabezpieczone odpowiednimi zapisami umowy o PPP, będzie leżało po stronie
partnera prywatnego;

•

z uwagi na zaangażowanie na wczesnym etapie instytucji finansowych, wymogi odnośnie
zwiększenia prawdopodobieństwa zapewnienia finansowania na etapie składania ofert
oraz możliwość ustanowienia gwarancji na zamknięcie finansowania, ryzyko związane
z pozyskaniem finansowania będzie spoczywać na partnerze prywatnym. W zakresie
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przedmiotowego ryzyka, istnieje możliwość zaangażowania podmiotu publicznego we
współpracę z instytucjami finansowymi na etapie przed zamknięciem finansowym (np.
w ramach udziału podmiotów finansowych w dialogu konkurencyjnym, możliwość
zadawania pytań i zgłaszania uwag do umowy o PPP);
•

biorąc pod uwagę powyższe okoliczności związane z pozyskaniem finansowania oraz przy
założeniu sprawnego osiągnięcia finansowania, również ryzyko w zakresie zmiany
warunków finansowania będzie, co do zasady, leżało po stronie partnera prywatnego;

•

ryzyko związane z refinansowaniem, w tym brak refinansowania Projektu lub refinansowanie
na warunkach innych, będzie spoczywać na partnerze prywatnym. Odpowiednie zapisy
umowy o PPP, jasno definiujące warunki refinansowania (w tym ryzyko związane
z możliwością refinansowania – jeśli taka możliwość zostałaby dopuszczona oraz podział
zysków w refinansowania), będą gwarancją efektywnego kontrolowania ryzyka przez
partnera publicznego;

•

partner prywatny przejmie na siebie ryzyko rentowności finansowej Projektu, jeżeli jej
spadek wynika ze zdarzeń innych niż polecenia zmiany w zakresie Projektu (na etapie
projektowania, budowy lub utrzymania) wnioskowane przez podmiot publiczny lub
zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi podmiot publiczny.

Zaproponowany przez Doradcę podział ryzyk stanowił podstawę do wyceny ryzyk w modelu
finansowym (zarówno w odniesieniu do modelu finansowego dla realizacji Projektu w modelu
tradycyjnym jak i PPP), w szczególności o Kwantyfikator Ryzyk, który został oparty o wstępną
ocenę skutków wystąpienia i prawdopodobieństwa wystąpienia określonego ryzyka.
2.4.

Rekomendacja montażu finansowego (w tym ocena możliwości zaangażowania
zwrotnych i bezzwrotnych środków UE)

Zaproponowany montaż finansowy został przygotowany z uwzględnieniem w pierwszej
kolejności następujących czynników:
•

kluczowych celów Województwa Wielkopolskiego do realizacji w ramach Projektu, w tym
w szczególności: efektywności finansowej oraz możliwości ujęcia pozabilansowego;

•

przyjętej struktury komercyjnej uwzględnionej w umowie o PPP;

•

wniosków z testowania rynku inwestorów finansowych, w tym w szczególności
ich podstawowych
wymogów
i oczekiwań,
mających
wpływ
na
możliwość,
zainteresowanie instytucji finansowych (konkurencję pomiędzy instytucjami finansowymi)
oraz koszt finansowania;

•

najlepszych praktyk i doświadczenia Doradcy w zakresie finansowania projektów w modelu
PPP w Polsce i na świecie.

Główne założenie montażu finansowego opiera się na założeniu stosunkowo bezpiecznej
struktury komercyjnej, w szczególności ze względu na opłatę za dostępność, płatną
bezpośrednio przez Województwo Wielkopolskie – płatnika z dobrym ratingiem kredytowym.
Na podstawie doświadczeń Doradcy taka struktura, przy odpowiednim podziale ryzyk
projektowych na etapie projektowania i budowy oraz eksploatacji (w tym wytransferowaniu
większości ryzyk ze spółki projektowej (partnera prywatnego) do spółki budowlanej
i operatorskiej) powinna umożliwić wysoką ocenę kredytową struktury finansowania, co
pozwoli na jednoczesne:
•

duże zainteresowanie finansowaniem Projektu zarówno ze strony inwestorów kapitałowych
jak i banków, potencjalnie zapewniające dużą konkurencję ze strony podmiotów
finansujących na etapie przetargu;

•

możliwość pozyskania finansowania długoterminowego (o okresie finansowania zbliżonym
do okresu umowy o PPP);

•

osiągnięcie możliwie korzystnych warunków finansowania (w tym w szczególności marże,
wskaźnik długu do kapitału własnego, inne wskaźniki);
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•

zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia zamknięcia finansowego (co jest kluczowe,
biorąc pod uwagę negatywne doświadczenia w finansowaniu wielu transakcji PPP
w Polsce;

•

ujęcie pozabilansowe zobowiązań z tytułu Projektu.

Poniższy wykres przedstawia proponowaną strukturę montażu finansowego.

Wykres nr 5: Proponowana struktura montażu finansowego
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Źródło: Opracowanie własne

Umowa o PPP będzie podstawowym dokumentem, na podstawie, którego partner prywatny
pozyska finansowanie. Podstawowym zabezpieczeniem płatności z tytułu umów kredytu
dla banków będą płatności z tytułu opłaty za dostępność.
Opłata za dostępność będzie, co do zasady, jedynym źródłem spłaty zobowiązań wobec
banków oraz zwrotu dla inwestorów kapitałowych. Banki finansujące i inwestorzy kapitałowi
dokonają oceny, czy kalkulacja opłaty za dostępność (w tym system kar umownych w ramach
umowy o PPP) pozwala na bezpieczną spłatę zobowiązań i zwrot z kapitału.
2.4.1.

Finansowanie własne

Finansowanie własne zostanie zapewnione przez:
•

inwestorów branżowych (spółkę budowlaną i/lub spółkę operatorską), i potencjalnie przez

•

instytucje finansowe (inwestorzy finansowi).

Biorąc pod uwagę planowaną strukturę Projektu, wyniki testowania rynku inwestorów
finansowych oraz własne doświadczenia, Doradca założył, że wymogi banków, co do
finansowania własnego kształtować się będą na poziomie 20% finansowania ogółem (możliwe
odchylenia o +/- 10 punktów procentowych w zależności od szczegółowych rozwiązań

54/72

w zakresie ryzyk do przejęcia przez inwestorów). Wskaźnik długu do kapitału własnego na
poziomie 80:20 został przyjęty jako założenie w kalkulacjach modelu finansowego PPP.
2.4.2.

Finansowanie dłużne i mezzanine

Biorąc pod uwagę planowaną strukturę Projektu, wyniki testowania rynku inwestorów
finansowych oraz doświadczenia Doradcy, założono, że możliwy do osiągnięcia okres
finansowania może wynieść około 25 lat (t.j. okres umowy o PPP pomniejszony o okres budowy
i margines bezpieczeństwa, tzw. „tail”). Na podstawie testowania rynku, można przyjąć, że taki
okres finansowania jest możliwy do zaoferowania przez banki.
Biorąc pod uwagę strumień przychodów i kosztów, finansowanie dłużne powinno być
udzielone w złotych polskich.
Biorąc pod uwagę ryzyko zmiany stóp procentowych, możliwe będzie zawarcie umów
zabezpieczających ryzyko stóp procentowych – możliwy okres takich umów na korzystnych
warunkach finansowych zostanie zweryfikowany na etapie dialogu konkurencyjnego.
Ze względu na pozycję banków w strukturze komercyjnej i finansowej (bank nie jest stroną
umowy o PPP, a kredyt udzielony jest partnerowi prywatnemu (spółce projektowej partnera
prywatnego), zawarcie umowy bezpośredniej pomiędzy partnerem publicznym a bankiem,
jest elementem zarządzania ryzykiem przez bank. Umowa bezpośrednia, co do zasady,
zobowiąże Województwo Wielkopolskie do poinformowania podmiotów finansujących
o zaistnieniu okoliczności, które umożliwiają wypowiedzenie umowy o PPP przez partnera
publicznego. Umowa bezpośrednia przewiduje dodatkowy termin na naprawienie określonego
naruszenia, zanim podmiot publiczny wypowie umowę o PPP.
2.4.3.

Finansowanie bezzwrotne

Budowa Regionalnego Centrum Zdrowia Dziecka jest przewidziana jako jeden z dwóch dużych
projektów (strategicznych), które mają być finansowane w ramach realizacji WRPO 2014+. Dla
Projektu przewidziano pozakonkursowy tryb wyboru, ze względu na jego charakter
strategiczny, o kluczowym znaczeniu dla Województwa, zwiększające dostęp do dobrej jakości
usług zdrowotnych i społecznych, wskazanych w określonych dokumentach/listach
strategicznych, zgodnych z celem szczegółowym. Z uwagi na trwające negocjacje
Województwa Wielkopolskiego z Komisją Europejską w obrębie ustalenia wersji końcowej
WRPO 2014+ na chwilę obecną nie możliwe jest wskazanie kwot przewidzianych na realizację
Inwestycji.
Montaż finansowy przewiduje wykorzystanie finansowania bezzwrotnego ze środków UE. Na
chwilę obecną, przed ustaleniem ostatecznego zakresu Inwestycji, jej wartości i zakresu
Projektu, przyjęto określone założenia co do finansowania bezzwrotnego. Finansowanie
bezzwrotne będzie mogło, co do zasady, przyjąć 3 formy:
•

Model 1 - finansowanie określonej części nakładów kapitałowych ogółem, na etapie
budowy, po osiągnięciu określonych kamieni milowych;

•

Model 2 - finansowanie części lub całości sprzętu medycznego;

•

Model 3 - wpłata środków bezzwrotnych na rachunek escrow przez Województwo
Wielkopolskie i wykorzystanie tych środków w okresie umowy o PPP (lub okresie krótszym)
w celu regulowania płatności za dostępność (efektywnie, subsydiowanie opłaty za
dostępność).

Biorąc pod uwagę planowaną strukturę Projektu, wyniki testowania rynku inwestorów
finansowych oraz własne doświadczenia, Doradca uznał Model 2 za model optymalny,
umożliwiający najbardziej transparentną strukturę Projektu i najniższe koszty finansowania.
Rekomendacja Doradcy bierze pod uwagę, że w przypadku realizacji Projektu Województwo
Wielkopolskie jest zarówno promotorem Projektu, jak i Instytucją Zarządzającą środkami UE w
regionie, co powoduje konieczność jak najefektywniejszego wydatkowania całości środków,
biorąc pod uwagę potrzeby wszystkich podległych mu placówek zdrowotnych w obrębie
województwa. Z tego względu prezentowane modele wykorzystania środków UE w Projekcie
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zostały przeanalizowane w kontekście odniesienia jak najwyższej korzyści (obniżenie wartości
skumulowanej opłaty za dostępność do wydatkowania przez Województwo Wielkopolskie)
w relacji do wartości dotacji UE.
W związku z podnoszonymi zarówno przez inwestorów branżowych, jak przede wszystkim
inwestorów finansowych całkowicie odmiennym profilem ryzyka Przedsięwzięcia w zakresie
budowy i utrzymania budynku szpitala w porównaniu z finansowaniem sprzętu medycznego,
rozdzielenie sposobu finansowania tych dwóch komponentów Przedsięwzięcia jest
uzasadnione. Model 2 umożliwia ograniczenie wartości nakładów kapitałowych
do poniesienia i sfinansowania przez partnera prywatnego. Sfinansowanie całości nakładów
budowlanych przez partnera utrzymuje przez cały okres umowy o PPP zainteresowanie
partnera prywatnego do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z umowy o PPP,
w stopniu wyższym od Modelu 1, w którym na etapie budowy zwracana jest część nakładów
kapitałowych. Dodatkowo, Model 2 oferuje przejrzystą strukturę zarówno z punktu widzenia
partnera prywatnego, inwestorów, banków jak i partnera publicznego.
Model 1 pozwala na ograniczenie nakładów kapitałowych ogółem do poniesienia
i sfinansowania przez partnera prywatnego w okresie budowy (płatności dla partnera
prywatnego mogłyby odbywać się na podstawie osiągnięcia określonych kamieni milowych).
Pod tym względem jest to model mniej korzystny od Modelu 2, ponieważ partner prywatny
zobowiązany będzie do pozyskania finansowania na całość Przedsięwzięcia (zgodnie
z testowaniem rynku będzie to wymóg banków), co będzie wiąże się z poniesieniem kosztów
udzielenia finansowania i wpłynie na wartość opłaty za dostępność. Zdaniem Doradcy, należy
zwrócić uwagę, że finansowanie UE w Modelu 1 nie powinno stanowić większości finansowania
ogółem - zwrot znaczącej części nakładów na etapie budowy może spowodować
ograniczenie dyscypliny partnera prywatnego do wywiązywania się z postanowień umowy
o PPP na etapie eksploatacji oraz może ograniczyć zainteresowanie niektórych instytucji
finansowych Projektem ze względu na redukcję wartości.
Model 3 jest modelem przejrzystym z punktu widzenia partnera prywatnego, inwestorów,
banków jak i podmiotu publicznego, natomiast rozwiązaniem nieefektywnym finansowo. Środki
UE, które mogłyby zmniejszyć wartość nakładów kapitałowych (czy to nakładów ogółem czy
nakładów na sprzęt medyczny) byłyby uruchamiane stopniowo w ciągu trwania umowy
o PPP, a w tym samym czasie podmiot publiczny pośrednio (w kalkulacji opłaty za dostępność)
ponosiłby znacząco wyższe koszty finansowania (własnego i dłużnego) partnera prywatnego.
Rozwiązanie to, biorąc pod uwagę, że koszty finansowania stanowią znaczącą część kosztów
w modelu PPP nie znajduje zdaniem Doradcy uzasadnienia finansowego.
Zaprezentowana wcześniej struktura montażu finansowego w modelu PPP zakłada,
że beneficjentem środków UE będzie Województwo Wielkopolskie (co było rozwiązaniem
preferowanym, a niekiedy jedynym dopuszczalnym przez większość uczestników testowania
rynku). Możliwe jest wykorzystanie montażu finansowego, w którym beneficjentem
finansowania UE będzie partner prywatny. Doradca nie widzi jednak zalet takiego rozwiązania,
biorąc pod uwagę, że Województwo ma większe doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE
oraz jest Instytucją Zarządzającą w stosunku do środków UE, przez co w efektywniejszy sposób
zarządzać może tym elementem umowy o PPP.
2.5.

Propozycja mechanizmu wynagradzania partnera prywatnego

Zgodnie z najlepszymi praktykami realizacji projektów PPP, zaproponowany przez partnera
publicznego mechanizm płatności powinien spełniać następujące przesłanki:
•

bezpieczeństwo – mechanizm płatności w najlepszy możliwy sposób zabezpieczający
interesy podmiotu publicznego;

•

efektywność – mechanizm płatności zapewniający realizację celów podmiotu
publicznego, skonstruowany w oparciu o mierniki jakości, które są kluczowe dla podmiotu
publicznego. Efektywny mechanizm płatności powinien skutecznie zachęcać partnera
prywatnego do świadczenia usług zgodnie z ustalonymi parametrami jakości i dostępności;

•

zapewnienie Value for Money - mechanizm płatności, który biorąc pod uwagę aspekty
finansowe i niefinansowe, prezentuje optymalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę dostępne
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środki publiczne oraz cele podmiotu publicznego (oczekiwania pacjentów dotyczące
dostępności i jakości usług);
•

akceptacja przez rynek – mechanizm płatności, który będzie akceptowalny zarówno przez
inwestorów, jak i banki. Pozwoli to na zainteresowanie Projektem doświadczonych,
kompetentnych partnerów prywatnych, jak również na sfinansowanie przedsięwzięcia na
możliwie atrakcyjnych warunkach finansowych;

•

przejrzystość– mechanizm płatności zrozumiały dla wszystkich stron i „praktyczny“ w użyciu.
W szczególności ewentualne potrącenia związane z niższą od założonej jakością lub
dostępnością usług powinny być powiązane z jasno określonymi zdarzeniami
i skwantyfikowane w jednoznaczny sposób.

Wybór modelu opartego o opłatę za dostępność, uzasadniony jest kompetencjami podmiotu
publicznego w zakresie określenia popytu na usługi związane ze świadczeniem usług
medycznych. Co do zasady, partner prywatny, biorący udział w przedsięwzięciu, nie ma
wpływu na rzeczywiste zapotrzebowanie na świadczone przez niego usługi (t.j. polityka
leczenia w regionie, kontraktowanie z NFZ, liczba i jakość placówek konkurencyjnych). Z tego
względu partner prywatny nie będzie w stanie zaakceptować ryzyka związanego z wartością
przychodów z świadczeń medycznych. 5 z 7 uczestników testowania rynku inwestorów
branżowych oraz wszystkich 10 inwestorów finansowych wskazało opłatę za dostępność jako
preferowany (lub jedyny możliwy) model wynagradzania partnera prywatnego. Opłata za
dostępność jest również preferowanym rozwiązaniem w przypadku, gdy partner publiczny
chce utrzymać kontrolę nad prowadzoną polityką prowadzenia działalności – biorąc pod
uwagę newralgiczny charakter przedmiotowego Projektu, zachowanie pełnej kontroli jest
zdaniem Doradcy jednym z kluczowych kryteriów doboru mechanizmu płatności.
Kalkulacja wynagrodzenia podstawowego dla partnera prywatnego powinna objąć:
•

zwrot nakładów kapitałowych związanych z zaprojektowaniem i wybudowaniem budynku
oraz infrastruktury wspierającej;

•

koszty bieżące utrzymania budynku i świadczenia usług zamówionych przez partnera
prywatnego;

•

wycenę ryzyk;

•

zwrot kosztów finansowania dłużnego (odsetki, prowizje);

•

oczekiwany zysk z zainwestowanego kapitału partnera prywatnego.

W każdym okresie rozliczeniowym wynagrodzenie podstawowe będzie podlegało weryfikacji
w odniesieniu do mierników jakości. Przypadki niższej od zakładanej w umowie o PPP jakości
usług będą skutkowały karami umownymi, obniżającymi rzeczywistą kwotę wynagrodzenia
płatną partnerowi prywatnemu za każdy okres rozliczeniowy. W praktyce kary umowne oparte
są o system tzw. punktów karnych, który przewiduje określoną liczbę punktów karnych
w przypadku każdorazowego naruszenia standardu jakości w odniesieniu do każdego
z mierników.
Jak przedstawiono w punkcie powyżej dotyczącym montażu finansowego, opłata
za dostępność powinna być płacona bezpośrednio przez Województwo Wielkopolskie.
2.6.

Wybór partnera prywatnego w ramach rekomendowanego modelu współpracy

Przepisy Ustawy o PPP, co do zasady, 10 nie zawierają szczegółowych postanowień
proceduralnych odnoszących się do wyboru partnera prywatnego. Ustawa o PPP poprzestaje
w tym zakresie na odesłaniu do innych przepisów oraz wskazaniu przesłanek ich zastosowania.
W myśl art. 4 Ustawy o PPP do wyboru partnera prywatnego stosuje się: (i) przepisy ustawy
o koncesji, (ii) przepisy Ustawy o Pzp albo (iii) procedurę określoną przez podmiot publiczny
gwarantującą zachowanie uczciwej konkurencji oraz przestrzegania zasad równego
10
Poza art. 4 Ustawy o PPP regulującym przesłanki zastosowania odpowiednich przepisów do wyboru
partnera prywatnego, ustawodawca określił obligatoryjne kryteria oceny ofert (art. 6 ustawy o PPP),
a ponadto wprowadzony został obowiązek publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej informacji
o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 5 ustawy o PPP).
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traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim uwzględnieniu przepisów
Ustawy o PPP.
Wybór odpowiedniej procedury uzależniony został od rodzaju wynagrodzenia partnera
prywatnego. Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków
z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego albo przede wszystkim to prawo wraz
z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publicznoprywatnym stosuje się przepisy ustawy o koncesji, a w innych przypadkach przepisy Ustawy
o Pzp 11 . Podmiot publiczny nie może zatem dowolnie wybrać procedury wyboru partnera
prywatnego, gdyż jest w tym zakresie związany przesłankami wskazanymi w art. 4 Ustawy
o PPP.
Wybór partnera prywatnego do realizacji Projektu nastąpi – zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP
– z zastosowaniem przepisów Ustawy o Pzp. Jak wynika z analiz przeprowadzonych wcześniej
w Raporcie jedynym 12 wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie płatność ze strony
podmiotu publicznego w formie tzw. opłaty za dostępność.
Co do zasady, podstawowymi trybami postępowań prowadzonych w reżimie Ustawy o Pzp są
przetarg nieograniczony (art. 39-46 Pzp) lub ograniczony (art. 47-53 Pzp); zastosowanie
pozostałych trybów wymaga spełnienia określonych przesłanek. Zdecydowanie najczęściej
stosowanym trybem do wyboru partnera prywatnego w oparciu o przepisy Ustawy o Pzp jest
w praktyce dialog konkurencyjny. Tryb ten został wskazany przez ustawodawcę
w uzasadnieniu do Ustawy o PPP jako najwłaściwszy do postępowań na wybór partnera
prywatnego 13 . Ponadto w opinii Komisji Europejskiej przesłanki uzasadniające zastosowanie
dialogu konkurencyjnego znajdą najczęściej zastosowanie właśnie w przypadku przedsięwzięć
realizowanych w formie partnerstwa publiczno-prywatnego 14 . Doradca przychyla się
do w zasadzie powszechnego stanowiska, zgodnie z którym dialog konkurencyjny jest
najbardziej odpowiednim trybem do wyboru partnera prywatnego w celu realizacji Projektu.
W realiach Projektu, złożoność zamówienia zarówno pod względem technicznym, jak i struktury
prawno-finansowej oraz zastosowanie poza cenowych kryteriów oceny ofert 15 powoduje
ziszczenie się przesłanek określonych w art. 60b ust. 1 Pzp, a tym samym zastosowanie trybu
dialogu konkurencyjnego jest w pełni uzasadnione.
2.7.

Zabezpieczenie środków finansowych na realizację Projektu

Nie ulega wątpliwości, iż w dniu zawarcia umowy o PPP środki finansowe na realizację Projektu
powinny być zabezpieczone w budżecie oraz WPF Województwa Wielkopolskiego.
W przeciwnym wypadku zawarcie umowy o PPP mogłoby zostać zakwalifikowane jako
wydatkowanie środków publicznych bez upoważnienia określonego ustawą budżetową,
uchwałą budżetową lub planem finansowym, co w konsekwencji stanowiłoby podstawę
do pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
na podstawie art. 11 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych.
11
Zgodnie z art. 4 ust. 3 Ustawy o PPP (t.j. w przypadkach, w których nie ma zastosowania Ustawa
o koncesji, ani Ustawy o Pzp) wyboru partnera prywatnego dokonuje się w oparciu o procedurę
określoną przez podmiot publiczny gwarantującą zachowanie uczciwej konkurencji oraz przestrzegania
zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim uwzględnieniu
przepisów Ustawy o PPP.
12
Nawet przy założeniu, iż dodatkowym elementem wynagrodzenia partnera prywatnego będą - poza
opłatą za dostępność - pożytki z działalności komercyjnej partnera prywatnego (np. opłaty za
parking), wówczas do wyboru partnera prywatnego zastosowanie znajdą również przepisy Ustawy
o Pzp. Z modelu finansowego wynika, iż w przypadku „mieszanej” formy wynagrodzenia opłata za
dostępność nadal pozostanie elementem przeważającym.
13
Por. uzasadnienie do projektu Ustawy o PPP, druk sejmowy 1180, uzasadnienie do art. 4, pkt a)
zastosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
14
Nota Wyjaśniając Komisji Europejskiej – Dialog Konkurencyjny – Dyrektywa Klasyczna,
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/explan-notes/classic-dirdialogue_en.pdf.
15
Art. 6 ust. 1 i 2 Ustawy o PPP przewiduje obligatoryjne kryteria oceny ofert w projektach PPP
w ramach których występują kryteria pozacenowe, a zatem warunek skorzystania z procedury dialogu
konkurencyjnego w postaci stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert jest w tym wypadku
spełniony ex lege.
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Ponadto przy ustalaniu cezury czasowej dla zabezpieczenia środków na realizację Projektu
należy mieć na uwadze przepisy Ustawy o Pzp, które będą miały zastosowanie
do postępowania w przedmiocie wyboru partnera prywatnego. Wprawdzie wszczęcie
postępowania bez wcześniejszego zabezpieczenia środków finansowych na realizację
zamówienia jest dopuszczalne, niemniej jednak wiąże się z ryzykiem naruszenia Ustawy o Pzp
oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w przypadku
gdyby środków finansowych nie udało się zabezpieczyć po wszczęciu postępowania. Jeżeli w
trakcie toczącego się postępowania na wybór partnera prywatnego okaże się, iż środki
finansowe na realizację Projektu nie zostaną zabezpieczone w planach finansowych
Województwa Wielkopolskiego, wówczas teoretycznie postępowanie powinno zostać
unieważnione. Jednak w takim przypadku powołanie się na jedną z przesłanek określonych
w art. 93 Ustawy o Pzp, które stanowią podstawy do unieważnienia postępowania jest mocno
wątpliwe. W szczególności należy podnieść, że ograniczenia finansowe zamawiającego
(w przypadku Projektu podmiotu publicznego – przyp. Doradcy), które jednocześnie nie
są wynikiem destabilizacji finansowej całego państwa, nie są wystarczające do przyjęcia,
żezachodzi przesłanka unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1 pkt 6 Ustawy o Pzp. Należy
przy tym pamiętać, iż art. 93 ust. 1, ust. 1a i ust. 1b Ustawy o Pzp stanowią zamknięty katalog
podstaw do unieważnienia postępowania, które nie powinny być interpretowane
rozszerzająco. Ciężar udowodnienia, że zachodzi którakolwiek z przesłanek unieważnienia
postępowania spoczywa na podmiocie publicznym.
Podkreślenia wymaga, że: (i) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach
publicznych, określających przesłanki upoważniające do unieważnienia tego postępowania
(art. 17 ust. 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),
a ponadto (ii) w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające
odrzuceniu,
przysługuje
roszczenie
o zwrot
uzasadnionych
kosztów
uczestnictwa
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 93 ust. 4 Ustawy o Pzp).
Mając na względzie powyższe okoliczności, rekomendowanym rozwiązaniem jest
zabezpieczenie środków na realizację Projektu w planach finansowych Województwa
Wielkopolskiego jeszcze przed wszczęciem postępowania w przedmiocie wyboru partnera
prywatnego. Zainicjowanie postępowania na wybór partnera prywatnego oraz prowadzenie
dialogu konkurencyjnego bez uprzedniego zabezpieczenia środków jest możliwe, jednak wiąże
się z określonymi powyżej ryzykami.
2.8.

Możliwość pozabilansowego ujęcia zobowiązań partnera publicznego

Doradca przeprowadził szczegółowe analizy ryzyk w punkcie 2.3 Rekomendowany podział
ryzyk, będące, zgodnie z Przewodnikiem przygotowanym przez Europejskie Centrum Wiedzy
PPP (EPEC), warunkiem niezbędnym, aby na tym etapie realizacji Projektu (obok
szczegółowych analiz prawnych, ekonomicznych i technicznych) móc wstępnie ocenić Projekt
pod kątem długu i deficytu sektora finansów publicznych.
Kluczowymi narzędziami użytymi przez Doradcę do oceny wpływu Projektu na klasyfikację pod
kątem długu i deficytu sektora finansów publicznych były, obok przepisów prawa krajowego
(art. 18a ust. 1 Ustawy o PPP), wytyczne z Podręcznika MGDD, reguły przyjęte w dokumencie
ESA95 oraz Lista sprawdzająca w Przewodniku EPEC jak i Lista kontrolna ryzyk w kontekście
długu publicznego. Należy podkreślić, iż głównym elementem, który daje możliwość
wiarygodnej analizy klasyfikacji Projektu pod kątem długu i deficytu sektora finansów
publicznych będzie dopiero umowa o PPP, będąca źródłem szczegółowych informacji
niezbędnych do przeprowadzenia oceny. Na tym etapie można jedynie zasygnalizować
ewentualną możliwość/brak możliwości pozabilansowego ujęcia przyszłej umowy o PPP,
zakładając, iż finalny podział zadań i ryzyk będzie odpowiadał hipotetycznym założeniom
przyjętym przez Doradcę. Doradca przyjął założenia (poniżej), co do których posiada wiedzę,
iż są one już na tym etapie akceptowalne dla strony publicznej. Założenia Doradcy bazują
również na wstępnych informacjach wynikających z przeprowadzonego Dialogu
Technicznego i testowania rynku inwestorów finansowych, co do prezentowanych stanowisk
potencjalnych partnerów prywatnych i pomiotów finansujących, będących uczestnikami
testowania rynku.
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Do wstępnej analizy na potrzeby Etapu I przyjęto następujące założenia:
•

w ramach umowy o PPP partner prywatny zobowiązany będzie do zaprojektowania,
budowy i sfinansowania Szpitala będącego przedmiotem Projektu;

•

w ramach umowy o PPP partnerowi prywatnemu zostanie powierzone świadczenie usług
utrzymania i w ograniczonym zakresie zarządzania infrastrukturą Szpitala; partner prywatny
nie będzie odpowiedzialny za świadczenie kompleksowych usług medycznych;

•

wynagrodzeniem partnera prywatnego będzie płatność ze strony podmiotu publicznego –
Województwa Wielkopolskiego - w postaci opłaty za dostępność.

Zobowiązania z umów o PPP nie wpływają na dług publiczny, o ile spełnione są warunki
wskazane w Decyzji EUROSTAT nr 18/2004, znajdującej odzwierciedlenie w ustawie o PPP.
Zgodnie z przepisem art. 18a ust. 1 Ustawy o PPP zobowiązania wynikające z umów
o partnerstwie publiczno-prywatnym nie wpływają na poziom państwowego długu
publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy partner prywatny
ponosi:
•

większość ryzyka budowy, oraz

•

większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu –

z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje
i finansowanie przez podmiot publiczny oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania
umowy.
W
analizie
ryzyk
przeprowadzonej
przez
Doradcę,
zidentyfikowanym
ryzykom
przyporządkowano (w sposób opisowy) wstępną ocenę skutków, prawdopodobieństwa
wystąpienia oraz sposób zarządzania określonymi ryzykami wraz z uzasadnieniem. Odnosząc
wyniki analizy do warunków wynikających z implementowanej do prawa polskiego Decyzji
EUROSTAT 18/2004 oraz przepisu art. 18a ust. 1 Ustawy o PPP, Doradca wstępnie przyjmuje
następujący, możliwy do realizacji podział ryzyk w przyszłej umowie o PPP:
•

ryzyko budowy przejmie w całości partner prywatny, co oznacza, że finansowanie kosztów
projektowania i budowy odbędzie się bez udziału środków publicznych (z wyjątkiem
potencjalnego wykorzystania środków UE na część nakładów kapitałowych ogółem lub
sprzęt medyczny) a większość ryzyk występujących na tym etapie realizacji Projektu
przejmie partner prywatny;

•

ryzyko dostępności (zdefiniowane jako funkcjonujące w sposób ciągły, zgodne
z wymogami prawa i dostosowane do wymogów umowy o PPP w całym cyklu życia
przedsięwzięcia, gdzie zakłócenia w ciągłości, jakości lub możliwościach bieżącego
funkcjonowania Szpitala będą w określony sposób sankcjonowane) przejmie partner
prywatny;

•

ryzyko popytu przejmuje w całości na siebie podmiot publiczny.

Na etapie dialogu konkurencyjnego z potencjalnymi partnerami prywatnymi muszą
dodatkowo zostać rozstrzygnięte i przyporządkowane m.in. następujące dodatkowe ryzyka
szczegółowe Projektu:
•

ryzyka związane z przygotowaniem przedsięwzięcia (np. wprowadzenie zmian
w specyfikacji wyboru partnera prywatnego, rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia);

•

ryzyka związane z budową (m.in. protesty społeczne związane z realizacją przedsięwzięcia,
zmiany wymagań w zakresie ochrony środowiska, siła wyższa);

•

ryzyka związane z popytem (m.in. wybudowanie innego Szpitala konkurencyjnego wobec
Projektu);

•

ryzyko związane z przekazaniem składników majątkowych (m.in. stan nieruchomości).

Niemniej jednak, już na obecnym etapie można uznać, że partner prywatny będzie ponosił
wszystkie kluczowe ryzyka związane z budową (w tym ryzyko projektowania)
oraz dostępnością Szpitala będącego przedmiotem Projektu.
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Na potrzeby niniejszej analizy Doradca oparł się na Liście sprawdzającej opracowanej przez
EPEC i zawartej w publikacji „PPP w statystyce – podział ryzyk i raportowanie zobowiązań.
Praktyczny przewodnik”, w oparciu o ESA95 stanowiącej zawartość Listy sprawdzającej. Lista
sprawdzająca służy do określania sposobu ujmowania zobowiązań projektu z punktu widzenia
statystyki, a przeprowadzony przez Doradcę test był podstawą do ustalenia, czy dany projekt
powinien zostać ujęty w bilansie sektora instytucji rządowych i samorządowych czy też poza
nim.
Doradca wykorzystał również opracowaną na podstawie własnych doświadczeń Listę
kontrolną ryzyk w kontekście długu publicznego. Analiza rekomendowanego przez Doradcę
modelu realizacji Projektu nie wykazała, żeby w umowie o PPP czy strukturze transakcji
konieczne było wprowadzenie rozwiązań lub zapisów, które oznaczać mogą czynniki, będące
potencjalnymi „czerwonymi flagami” w kontekście długu publicznego. Lista ta wraz z Listą
sprawdzającą EPEC będzie wykorzystana na kolejnym etapie realizacji Zamówienia dla
weryfikacji konkretnych zapisów w umowie o PPP (w tym w szczególności w odniesieniu do
zapisów w zakresie rozliczeń na wypadek wypowiedzenia umowy o PPP, zwrotu składników
infrastruktury po zakończeniu umowy o PPP, kary umowne i ich limity).

Wiosek: Na potrzeby Projektu na obecnym etapie Doradca, po analizie ryzyk, ich wstępnego
przyporządkowania stronom oraz bazując na przyjętych założeniach, co do struktury
Projektu, jak również po szczegółowej analizie Projektu wg. Listy sprawdzającej EPEC, ocenia,
iż istnieje realna szansa, aby Projekt mógł być uznany jako Projekt niewpływający na dług
publiczny i deficyt sektora finansów publicznych, co jednak zależeć będzie od
szczegółowych postanowień umowy o PPP. Ostateczne decyzje, co do klasyfikacji
zobowiązań podejmują krajowe urzędy statystyczne, a docelowo Eurostat. Po podjęciu
decyzji co do podstawowych zapisów umowy o PPP na etapie dialogu konkurencyjnego,
Doradca będzie rekomendował kontakt z odpowiednimi urzędami w celu maksymalizacji
prawdopodobieństwa braku wpływu Projektu na dług publiczny i deficyt sektora finansów
publicznych.

2.9.

Analiza prawna i podatkowa skutków prawnych oraz warunków przekazania
składników majątkowych w ramach rekomendowanego modelu realizacji Projektu

2.9.1.

Analiza skutków prawnych oraz warunków przekazania składników majątkowych
na początku i po zakończeniu realizacji Projektu

Jedną z głównych cech przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publicznoprywatnego jest współdziałanie stron mające doprowadzić do realizacji celów
przedsięwzięcia. Obowiązek współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia po stronie
podmiotu publicznego może w szczególności polegać na wniesieniu wkładu własnego.
Jako jedną z form wniesienia wkładu własnego ustawodawca przewidział wniesienie składnika
majątkowego, którym może być m.in. nieruchomość16.
Wniesienie wkładu własnego w postaci nieruchomości jest w praktyce jedną z częściej
spotykanych form współdziałania ze strony podmiotu publicznego. Nie ulega przy tym
wątpliwości, iż na potrzeby Projektu, niezbędnym jest wyposażenie partnera prywatnego
w tytuł prawny do władania Nieruchomościami na cele budowlane, a następnie utrzymania
Szpitala w zakresie określonym w umowie o PPP.
2.9.2.

Wniesienie składnika majątkowego w postaci Nieruchomości na początku realizacji
Projektu

Jak już wspomniano powyżej, zakres przedmiotowy Projektu wymaga udostępnienia
partnerowi prywatnemu Nieruchomości na cele budowlane, a następnie umożliwienie mu
realizacji obowiązków związanych z utrzymaniem Szpitala w okresie obowiązywania umowy
o PPP. W zależności od zakresu obowiązków związanych z utrzymaniem Szpitala oraz

16

Por. art. 7 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 2) i 5) Ustawy o PPP.
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preferencji partnerów prywatnych zgłaszanych w toku dialogu konkurencyjnego (a wcześniej
Dialogu Technicznego), można rozważyć dwa rekomendowane scenariusze umożliwiające
wyposażenie partnera prywatnego w tytuł niezbędny do władania Nieruchomościami na cele
realizacji Projektu.
W tym kontekście wskazać tylko należy, iż Ustawa o PPP pozostawia otwarty katalog form
wniesienia wkładu własnego w postaci składnika majątkowego (włączając nieruchomości).
Zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy o PPP wniesienie wkładu własnego w postaci składnika
majątkowego może nastąpić w szczególności w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania,
najmu albo dzierżawy. Redakcja art. 9 ust. 1 Ustawy o PPP nie pozostawia wątpliwości,
iż wniesienie wkładu własnego może odbyć się również w innej formie; w oparciu o inne
umowy nazwane (np. darowizna) lub umowy nienazwane łączące elementy różnych umów
nazwanych17.
A.

Scenariusz I

W rozważanym scenariuszu Nieruchomości niezbędne do realizacji Projektu zostałyby
nieodpłatnie udostępnione partnerowi prywatnemu na cele budowlane na podstawie
postanowień umowy o PPP lub ewentualnie odrębnej umowy o przekazanie Nieruchomości.
Taką możliwość przewiduje art. 13 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, zgodnie
z którym nieruchomość może być także przekazywana nieodpłatnie w drodze umowy
partnerowi prywatnemu lub spółce, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), na czas realizacji
przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Partner prywatny posiadałby
tytuł prawny do Nieruchomości na podstawie samej umowy o PPP lub ewentualnie odrębnej
umowy o przekazanie Nieruchomości. W umowie takiej powinny zostać określone prawa
i obowiązki partnera prywatnego związane z terenem budowy. Poprzez tytuł prawny do
nieruchomości, partnerowi prywatnemu na tym etapie przysługiwałaby również ochrona
posesoryjna na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Podstawowym obowiązkiem
partnera prywatnego byłoby zorganizowanie procesu inwestycyjnego, t.j. zaprojektowanie
budynku Szpitala, uzyskanie niezbędnych pozwoleń administracyjnoprawnych wynikających
m.in. z przepisów prawa budowlanego czy prawa ochrony środowiska oraz wybudowanie
Szpitala. Odpowiednie postanowienia w tym zakresie mogłyby zostać włączone do umowy
o PPP. W ten sposób pomiędzy partnerem prywatnym a podmiotem publicznym
(Województwo Wielkopolskie) wykreowany zostałby stosunek zobowiązaniowy, na podstawie
którego partner prywatny nabyłby prawo do dysponowania Nieruchomościami na cele
budowlane (niezbędne w celu uzyskania przez partnera prywatnego pozwolenia na budowę)
– w tym celu konieczne jest zawarcie w przedmiotowej umowie wyraźnego postanowienia
stwierdzającego, że partner prywatny może korzystać z Nieruchomości w celu wybudowania
na niej Szpitala.
Po zakończeniu budowy Szpitala przez partnera prywatnego i przekazaniu go protokołem
zdawczo-odbiorczym
Województwu
Wielkopolskiemu,
nastąpiłoby
udostępnienie
przez Województwo Wielkopolskie partnerowi prywatnemu budynku Szpitala w celu
świadczenia usług utrzymania lub zarządzania określonych w umowie o PPP. Podstawą
stosunku prawnego łączącego Województwo Wielkopolskie z partnerem prywatnym byłaby
umowa o PPP. Partner prywatny w rozważanym scenariuszu nie posiadałby żadnego tytułu
prawnego do Szpitala (w szczególności nie byłby najemcą lub dzierżawcą), w związku z czym
nie byłby jego posiadaczem, lecz tylko dzierżycielem. Uprawnienia partnera prywatnego
ograniczałyby się do tych związanych z bieżącym utrzymaniem lub zarządzaniem Szpitalem, za
co otrzymywałby opłatę za dostępność na zasadach i w wysokości określonych w umowie
o PPP.
B.

Scenariusz II

W drugim z rozważanych scenariuszy Nieruchomości niezbędne do realizacji Projektu zostałyby
przekazane partnerowi prywatnemu w najem lub dzierżawę (w zależności od tego, czy partner
prywatny czerpałby jakiekolwiek pożytki z Nieruchomości). Odpowiednie postanowienia
oparte o przepisy Kodeksu cywilnego regulujące umowę najmu lub dzierżawy mogłyby zostać
17

T. Skoczyński, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, str. 176, Warszawa
2011.

62/72

włączone do umowy o PPP, ewentualnie mogłaby zostać zawarta odrębna umowa najmu lub
dzierżawy jako umowa funkcyjna względem umowy o PPP. Umowa ta powinna w sposób
wyraźny przewidywać, że partner prywatny może korzystać z Nieruchomości w celu
wybudowania na niej Szpitala (dzięki czemu nabędzie on prawo do dysponowania
Nieruchomościami na cele budowlane, niezbędne do uzyskania przez partnera prywatnego
pozwolenia na budowę). Ponadto umowa ta określałaby obowiązki partnera prywatnego
związane z organizacją procesu inwestycyjnego, identycznie jak w Scenariuszu I. Partnerowi
prywatnemu, jako najemcy lub dzierżawcy, przysługiwałaby ochrona posesoryjna, w związku
z faktem, iż byłby on posiadaczem Nieruchomości.
Po zakończeniu budowy Szpitala przez partnera prywatnego i przekazaniu go protokołem
zdawczo-odbiorczym, partner prywatny, nadal jako najemca lub dzierżawca, świadczyłby
usługi utrzymania lub zarządzania Szpitalem. Podstawą stosunku prawnego łączącego
Województwo Wielkopolskie z partnerem prywatnym byłaby w dalszym ciągu umowa o PPP,
której postanowienia musiałyby przewidywać modyfikację stosunku prawnego między
stronami w zakresie odnoszącym się do treści stosunku najmu lub dzierżawy (mogłoby to
nastąpić także poprzez zawarcie nowej umowy najmu lub dzierżawy, o ile byłoby to
przewidziane w samej umowie o PPP). We wszystkich tych przypadkach, odpowiednio
kształtując postanowienia umowne, można by uniknąć konieczności zwrotnego przekazywania
Nieruchomości (wraz ze Szpitalem) w posiadanie Województwa Wielkopolskiego po
zakończeniu budowy Szpitala. Partner prywatny posiadałby zatem tytuł prawny do władania
Szpitalem (w zakresie wskazanym w umowie o PPP lub umowie najmu/dzierżawy), będąc jego
posiadaczem zależnym ze wszelkimi tego konsekwencjami (ochrona posesoryjna).
Na tym etapie Projektu nie można jednoznacznie przesądzić, który z możliwych wariantów
wyposażenia partnera prywatnego w tytuł do władania Nieruchomościami jest najbardziej
odpowiedni na potrzeby realizacji Projektu. Wybór najodpowiedniejszego wariantu oraz
konkretnej formy wniesienia wkładu własnego zależy przede wszystkim od zakresu obowiązków
partnera prywatnego (które będą znane dopiero po zakończeniu dialogu konkurencyjnego)
oraz preferencji potencjalnych partnerów prywatnych – priorytetem w zakresie doboru
odpowiedniego wariantu oraz formy wniesienia wkładu własnego powinien być interes
podmiotu publicznego, jednak należy mieć również na uwadze preferencje partnerów
prywatnych, którzy przy podjęciu decyzji o złożeniu oferty będą kierować się m. in.
proponowanymi rozwiązaniami prawnymi w zakresie wyposażenia w tytuł prawny do władania
Nieruchomościami.
Mimo powyższych uwag, Doradca już na tym etapie analiz rekomenduje wykluczenie
z rozważanych form wniesienia wkładu własnego sprzedaży Nieruchomości, w szczególności
z uwagi na wyzbycie się (i) własności Nieruchomości przez podmiot publiczny, (ii) konieczność
skonstruowania zabezpieczeń przeciwko zbyciu przez partnera prywatnego własności
nieruchomości na rzecz osób trzecich, (iii) wyższe niż w przypadku innych form wniesienia
Nieruchomości ryzyko związane z ewentualną upadłością partnera prywatnego i nie
możliwością odzyskania Nieruchomości, które wejdą do masy upadłości. Mając z kolei na
względzie wnioski wynikające z analizy podatkowej, a także wskazywane w toku Dialogu
Technicznego preferencje partnerów prywatnych, wstępnie rekomendowaną formą
wniesienia Nieruchomości jako wkładu własnego jest Scenariusz I, który zakłada nieodpłatne
przekazanie nieruchomości partnerowi prywatnemu na cele budowlane, a następnie, po
wybudowaniu Szpitala i przekazaniu go Województwu Wielkopolskiemu, udostępnienie go
partnerowi prywatnemu w celu świadczenia usług utrzymania lub zarządzania.
2.9.3.

Forma
przekazania
składnika
po zakończeniu Projektu

majątkowego

w postaci

Nieruchomości

Przekazanie składnika majątkowego po zakończeniu czasu trwania umowy o PPP zostało
uregulowane w art. 11 ust. 1 Ustawy o PPP, zgodnie z którym po zakończeniu czasu trwania
umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny lub spółka, o której mowa w art.
14 ust. 1 Ustawy o PPP przekazuje podmiotowi publicznemu składnik majątkowy, który był
wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia, w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem
jego zużycia wskutek prawidłowego używania, chyba że umowa o partnerstwie publicznoprywatnym stanowi inaczej. Przepis art. 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
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Zwrócić również należy uwagę na fakt, iż powyższy przepis ma charakter względnie
obowiązujący, co oznacza, iż – w kontekście realizacji Projektu – kwestie związane ze stanem
przekazania Nieruchomości oraz rozliczeniem z tego tytułu strony umowy o PPP mogą
uregulować w samej umowie o PPP.
W Scenariuszu I, który zakłada, że po wybudowaniu Szpitala przez partnera prywatnego
zostałby on przekazany Województwu Wielkopolskiemu, a następnie jedynie udostępniany
partnerowi prywatnemu na cele związane z jego utrzymaniem lub zarządzaniem, zakończenie
stosunku prawnego wynikającego z umowy o PPP nie wpłynęłoby na stan posiadania Szpitala,
ponieważ jego posiadaczem samoistnym cały czas byłoby Województwo Wielkopolskie, zaś
partner prywatny jedynie dzierżycielem. Wzajemne rozliczenia Województwa Wielkopolskiego
z partnerem prywatnym regulowałaby umowa o PPP.
Z kolei zakładając, iż partner prywatny świadczyłby usługi utrzymania lub zarządzania
Szpitalem na podstawie umowy najmu lub dzierżawy (Scenariusz II), wówczas zwrot
Nieruchomości Województwu Wielkopolskiemu nastąpiłby po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy najmu lub dzierżawy, który powinien korespondować z okresem
obowiązywania umowy o PPP. Wzajemne rozliczenia Województwa Wielkopolskiego
z partnerem prywatnym regulowałaby umowa o PPP lub umowa najmu/dzierżawy.
Przekazanie Nieruchomości powinno zostać udokumentowane protokołem przekazania.
2.9.4.

Przekazanie Szpitala SZOZowi

Zakładając realizację Projektu w modelu infrastrukturalnym wskazać również należy formę,
w jakiej zostanie udostępniony budynek Szpitala SZOZ-owi przez Województwo Wielkopolskie.
W tym zakresie szczególną uwagę należy zwrócić na art. 54 ust. 1 ustawy o działalności
leczniczej, zgodnie z którym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej gospodaruje
samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub
zakupionym). Przepis ten wyraźnie wskazuje, iż majątek w postaci nieruchomości powinien
zostać przekazany SPZOZ-owi w formie nieodpłatnego użytkowania. Omawiany przepis art. 54
ust. 1 ustawy o działalności leczniczej należy interpretować w ten sposób, że organ założycielski
(Województwo Wielkopolskie) - w ramach obowiązku utrzymywania SPZOZ-u - ma także
obowiązek wyposażyć SPZOZ w prawo użytkowania odpowiednich nieruchomości, jeżeli tylko
stanowią przedmiot jego własności. Stosowana przez niektóre jednostki samorządu
terytorialnego praktyka udostępniania własnym SPZOZ-om nieruchomości samorządowych nie
na zasadzie nieodpłatnego użytkowania, lecz np. w ramach najmu czy też dzierżawy,
z obowiązkiem opłacania czynszu, nie znajduje oparcia w żadnym przepisie ustawowym18.
Przekazanie budynku Szpitala SZOZ-owi nastąpić zatem powinno w formie nieopłatnego
użytkowania. W obu rozważanych wyżej scenariuszach, podmiotem przekazującym Szpital we
władanie SZOZ-owi byłby samorząd Województwa Wielkopolskiego, przy czym należy
zaznaczyć, iż przekazanie Szpitala SZOZ-owi należy uwzględnić w umowie o PPP. Ponadto do
umowy o PPP powinno zostać dołączone porozumienie między Województwem Wielkopolskim,
partnerem prywatnym oraz SZOZ-em, regulujące zasady korzystania z budynku Szpitala oraz
wzajemne relacje między partnerem prywatnym a SZOZ-em.
Jeśli partner prywatny nie miałby zwracać posiadania Nieruchomości (i Szpitala) Województwu
Wielkopolskiemu po zakończeniu budowy Szpitala, lecz nadal pozostawać jego posiadaczem
na okres wykonywania usług utrzymania lub zarządzania (Scenariusz II), wówczas w umowie
o PPP lub w umowie najmu/dzierżawy należałoby przewidzieć odpowiednie obowiązki
partnera prywatnego co do wydania Szpitala we współposiadanie SZOZ-owi. W tym zakresie
najbezpieczniejszym dla Województwa Wielkopolskiego sposobem wydaje się podpisanie
trójstronnego protokołu wydania pomiędzy partnerem prywatnym, Województwem
Wielkopolskim i SZOZ-em, na podstawie którego – w obecności Województwa – partner
prywatny przekazałby Szpital we współposiadanie SZOZ-owi.

18

Tak: M. Dercz, Komentarz do art. 54 ustawy o działalności leczniczej, Lex Prestige 2014, M. Łokaj,
M. Narolski, Gospodarowanie aktywami trwałymi samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej, Lex Serwis Prawo i Zdrowie 2014.
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2.9.5.

Analiza podatkowa

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy
podatkowej:
Scenariusz I
•

PDOP - Scenariusz I jako taki nie prowadzi do nieefektywności na gruncie PDOP innych niż
wynikające z charakteru podmiotów uczestniczących w Projekcie (w tym Województwa
Wielkopolskiego jako jednostki samorządu terytorialnego czy partnera prywatnego jako
podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą).

•

VAT - podatek VAT będzie neutralny dla partnera prywatnego i Szpitali Wielkopolski (tzn.
podmioty te będą miały prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego na kosztach
niezbędnych do świadczenia usług na rzecz Województwa Wielkopolskiego). Podatek VAT
naliczony poniesiony przez Województwo Wielkopolskie na rzecz partnera prywatnego
z tytułu usługi budowy Szpitala oraz opłat za dostępność nie będzie odliczalny dla
Województwa Wielkopolskiego. W razie wygenerowania przez Województwo Wielkopolskie
sprzedaży podlegającej opodatkowaniu VAT wykorzystującej Szpital (np. odpłatnej usługi
udostępniania Szpitala na rzecz SZOZ) istniałyby argumenty za częściowym odliczeniem
powyższego podatku VAT naliczonego. Jednakże z uwagi na wątpliwości w zakresie statusu
Województwa Wielkopolskiego na gruncie ustawy VAT, rekomendowane byłoby
wystąpienie przez Województwo Wielkopolskie z wnioskiem o interpretację podatkową
dotyczącą możliwości odliczania podatku. Z uwagi na konieczność rozliczenia podatku VAT
należnego od usługi wybudowania Szpitala wkrótce po zakończeniu budowy i rozłożenie
w czasie płatności z tytułu usługi budowlanej, partner prywatny i Województwo
Wielkopolskie powinny dodatkowo uzgodnić sposób finansowania wpłaty podatku VAT do
urzędu skarbowego.

•

PCC - Scenariusz I nie wywołuje konsekwencji podatkowych na gruncie PCC.

•

PON - podatnikiem PON w fazie budowy Szpitala będzie partner prywatny. Po
wybudowaniu Szpitala i przeniesieniu jego posiadania (wraz z Nieruchomościami) na rzecz
SZOZ, podatnikiem PON będzie SZOZ.

Scenariusz II
•

PDOP - Scenariusz II nie prowadzi zasadniczo do nieefektywności na gruncie PDOP innych
niż wynikające z charakteru podmiotów uczestniczących w Projekcie. W porównaniu do
Scenariusza I, Scenariusz II rodzi jednak wątpliwości w zakresie możliwości zaliczenia do
kosztów podatkowych przez partnera prywatnego niezamortyzowanych podatkowo
kosztów budowy Szpitala po jego zwrocie na rzecz Województwa Wielkopolskiego. W razie
dalszego rozważania Scenariusza II, kwestia ta powinna być przedmiotem wniosku
o interpretację podatkową.

•

VAT - podobnie jak w Scenariuszu I, podatek VAT będzie neutralny dla partnera
prywatnego i Szpitali Wielkopolski. Podatek VAT naliczony poniesiony przez Województwo
Wielkopolskie na rzecz partnera prywatnego z tytułu opłat za dostępność (obejmujących
także koszt budowy Szpitala) nie będzie odliczalny dla Województwa Wielkopolskiego.
Jedynie modyfikacja modelu biznesowego Projektu (zwłaszcza przewidzenie odpłatnej
usługi udostępniania Szpitala na rzecz SZOZ) oraz uzyskanie pozytywnej interpretacji
podatkowej przez Województwo Wielkopolskie pozwalałyby na częściowe odliczenie
podatku VAT naliczonego (choć, z uwagi na długotrwałość Projektu, należy liczyć się
z ryzykiem zmian stanowiska organów podatkowych w tym zakresie). Należy zwrócić uwagę
na istniejące także w praktyce podatkowej stanowisko nakazujące w zbliżonych (choć
nieidentycznych) stanach faktycznych odrębne rozliczenie usługi wybudowania obiektu
(tu: Szpitala). Przyjęcie takiego stanowiska powodowałoby zrównanie konsekwencji VAT
fazy budowlanej i operacyjnej w obu Scenariuszach zarówno dla partnera prywatnego, jak
i Województwa Wielkopolskiego. W przypadku Scenariusza II, partner prywatny powinien
rozważyć
wystąpienie
z wnioskiem
o indywidualną
interpretację
podatkową
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potwierdzającą
wybudowanie.

traktowanie

VAT

usługi

udostępniania

Szpitala

obejmującej

jego

•

PCC - Scenariusz I nie wywołuje konsekwencji podatkowych na gruncie PCC.

•

PON - podatnikiem PON w fazie budowy Szpitala będzie partner prywatny. Po
wybudowaniu Szpitala, z uwagi na jego współposiadanie przez SZOZ i partnera
prywatnego, oba te podmioty będą formalnie podatnikami PON odpowiedzialnymi
solidarnie (kwestia szczegółowych rozliczeń PON tych podmiotów powinna zostać
dodatkowo przeanalizowana w momencie rozgraniczenia posiadania Szpitala pomiędzy te
podmioty).
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V.

PORÓWNANIE WARIANTÓW TRADYCYJNEGO I PPP

Porównanie tradycyjnego wariantu realizacji Inwestycji z wariantem realizacji Projektu
w modelu PPP („Porównanie wariantów”) stanowiło podsumowanie prac wykonanych
w trakcie Etapu I i miało na celu porównanie opłacalności realizacji Inwestycji w wariancie
tradycyjnym z wariantem realizacji Projektu w modelu PPP oraz wstępne ustalenie, że model
PPP może wygenerować pozytywny wskaźnik Value-for-Money.
Założenia przyjęte przy porównaniu opłacalności realizacji Inwestycji
Porównanie Wariantów objęło zarówno:
•

analizę ilościową (na podstawie modeli finansowych dla wariantu tradycyjnego i wariantu
PPP, z uwzględnieniem wyceny i alokacji ryzyk) oraz

•

analizę jakościową (uwzględnienie wyników analizy ekonomicznej).

Poniżej przedstawiono kluczowe założenia do Porównania Wariantów:
•

okres porównania identyczny dla obydwu wariantów – równy zakładanemu okresowi
Projektu (30 lat);

•

zakres Projektu identyczny dla obydwu wariantów, zgodny z rekomendacją Doradcy
w kwestii zakresu zadań do przekazania partnerowi prywatnemu w projekcie PPP – jak
w zdefiniowano w Rozdziale IV;

•

uwzględnione wszystkie koszty i przychody w całym okresie Projektu, w odniesieniu do
zakresu Projektu - w szczególności koszty zewnętrzne i własne fazy projektowo- budowlanej;

•

koszty utraconych korzyści, ujęto w analizie ekonomicznej, wyceniając wpływ
poszczególnych czynników na realizację celu głównego Województwa Wielkopolskiego t.j.
jak najszybszą realizację Inwestycji optymalizującą efektywność wydatkowania środków
publicznych w długim okresie czasowym.

•

nieuwzględnianie w analizie kosztów, które zostały już poniesione (ang. sunk costs)
bez względu na decyzję, która z metod zostanie wybrana;

•

alokacja ryzyk zgodna z rekomendowaną przez Doradcę – jak opisano w Części IV
niniejszego Raportu;

•

uwzględnienie korzyści społeczno-ekonomicznych, jak zdefiniowano w Części II;

•

uwzględnienie dodatkowych
w konkretnym wariancie.

•

szczegółowe kalkulacje dla poszczególnych wariantów w ramach modelu finansowego
realizacji Inwestycji w wariancie tradycyjnym i wariancie PPP, zgodnie z wymogami SOPZ
i Metodologią Doradcy.

kosztów

i ryzyk

charakterystycznych

dla

realizacji

Należy zwrócić uwagę, że przedstawione w poniższej analizie koszty i wydatki nie stanowią
wszystkich kosztów i wydatków do poniesienia przez podmiot publiczny (Województwo
Wielkopolskie i SZOZnMiD) w związku z funkcjonowaniem SZOZnMiD. Wszystkie koszty związane z
działalnością rekomendowaną do pozostawienia po stronie podmiotu publicznego będą przez
niego dodatkowo pokrywane.
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"surowe dane"

•nakłady na
projektowanie i
budowę,
wyposażenie i sprzęt
medyczny

wycena ryzyk

•ryzyka
przetransferowane
•ryzyka zatrzymane

porównanie
wariantów

•wartość bieżąca
kosztów do
poniesienia
•analiza scenariuszy

Źródło: Opracowanie własne

Obydwa warianty bazują na tych samych wartościach nakładów na budowę i projektowanie,
wyposażenie i sprzęt medyczny. Ich wycena pozwala na przygotowanie tzw. danych
„surowych” to jest nieuwzględniających ryzyk.
Kolejnym etapem analizy wariantów była wycena ryzyk, w podziale na:
•

ryzyka przetransferowane do partnera prywatnego na etapie budowy;

•

ryzyka przetransferowane do partnera prywatnego na etapie operacyjnym (rocznie);

•

ryzyka pozostawione po stronie partnera publicznego na etapie budowy i na etapie
operacyjnym.

Wycena ryzyk uwzględniła w szczególności:
•

skłonność podmiotu publicznego do niedoszacowania ryzyk – na podstawie danych
historycznych (często niekompletnych lub nieadekwatnych do nowego projektu - np.
nowoczesny budynek o znacznie wyższych parametrach jakościowych) oraz na zauważoną
i przeanalizowaną na rynkach rozwiniętych skłonność do nadmiernego optymizmu (ang.
„optimism bias”);

•

zdolność partnera prywatnego do efektywniejszego zarządzania określonymi kategoriami
ryzyk, które zostaną przejęte przez partnera prywatnego w wariancie PPP.

Kluczowym produktem obydwu modeli finansowych była wartość bieżąca kosztów
do poniesienia przez podmiot publiczny (Województwo Wielkopolskie) w okresie prognozy 30
lat. W przypadku modelu tradycyjnego jest to wartość bieżąca nakładów inwestycyjnych
i odtworzeniowych oraz kosztów operacyjnych do poniesienia w okresie 30 lat. W przypadku
modelu PPP jest to wartość bieżąca sumy opłat za dostępność w okresie umowy o PPP.
Warianty te zostały porównywane dla 4 różnych scenariuszy:
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Tabela nr 5: Scenariusze wykorzystania środków UE

Scenariusz 1: brak dotacji UE

Scenariusz 2: dotacje z UE na sfinansowanie sprzętu medycznego

Scenariusz 3: dotacje UE na sfinansowanie 25% nakladów

Scenariusz 4: dotacje UE na sfinansowanie 50% nakladów inwestycyjnych

Źródło: Opracowanie własne

Analiza scenariuszów wskazała na najlepsze rezultaty wykorzystania dotacji UE w Scenariuszu 2,
w którym przeznaczona jest ona na pokrycie całości nakładów związanych ze sprzętem
medycznym. Przy takim założeniu sprzęt medyczny znalazłby się w całości poza modelem PPP,
a podmiot publiczny sfinansował zakup sprzętu medycznego z środków bezzwrotnych UE.
Dzięki wykorzystaniu Scenariusza 2, Województwo Wielkopolskie jest w stanie najbardziej
zredukować wysokość opłaty za dostępność, w relacji do wartości finansowania UE (należy
zauważyć, ze Województwo wskazało w WRPO 2014+ 11 innych projektów w ochronie zdrowia,
które również konkurują o finansowanie dotacyjne, stąd decyzja Województwa co do
wysokości środków UE przyznanych Projektowi powinna bazować na możliwie najwyższych
korzyściach do osiągnięcia w warunkach ograniczonych środków UE na ochronę zdrowia
w całym województwie).
Porównanie wariantów
Warianty zostały porównane w odniesieniu do kluczowych celów do realizacji przez
Województwo Wielkopolskie.

Za cel główny do realizacji przez Województwo Wielkopolskie, po uzgodnieniu z Promotorem
uznano cel:
Jak najszybsza realizacja Inwestycji optymalizująca efektywność wydatkowania środków
publicznych z długim okresie czasowym.

Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe dzięki osiągnięciu celów cząstkowych, które
na podstawie Matrycy Korzyści Ekonomicznych Doradcy i konsultacji z Promotorem określono
następująco, a następnie uszczegółowiono za pomocą kryteriów cząstkowych:
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Tabela nr 6: Cele cząstkowe do realizacji przez Województwo Wielkopolskie

Koszt dla podmiotu publicznego

Efektywność wydatkowania środków publicznych:
•Pozyskanie finansowania przez prywatnego inwestora
•Ujęcie pozabilansowe Inwestycji
•Optymalizacja nakładów inwestycyjnych
•Optymalizacja kosztów operacyjnych
•Przewidywalność kosztów w długim okresie czasu/pewność wydatków sektora publicznego
•Dyscyplina podmiotu publicznego w zakresie wydatków w ciągu całego życia Inwestycji

Zarządzanie ryzykiem:
•Podział ryzyka/przekazanie określonego ryzyka partnerowi prywatnemu
•Szybkość realizacji/ograniczenie ryzyka opóźnień/terminowość ukończenia Inwestycji

Dostępność oraz jakość infrastruktury:
•Dostosowanie nowo tworzonej infrastruktury do potrzeb Województwa Wielkopolskiego
•Wysoka jakość budynku, zgodna z trendami w świadczeniu usług medycznych
•Możliwie wczesne oddanie infrastruktury do użytkowania (biorąc pod uwagę ograniczenia
wynikające z limitów zadłużenia)
•Utrzymanie jakości infrastruktury w długim okresie/brak degradacji aktywów

Jakość świadczonych usług:
•Wzrost jakości i konkurencyjności usług/pewność świadczonych usług / zadowolenia
pacjenta (w odniesieniu do komponentu związanego z aktywami)
•Transfer know-how / wysoka innowacyjność
•Możliwość koncentracji na kluczowych kompetencjach przez partnera publicznego
Źródło: Opracowanie własne

Każdemu z tak zdefiniowanych kryteriów cząstkowych przyznano następnie wagę ze względu
na jego wpływ na realizację celu głównego. W ramach każdego z kryteriów cząstkowych
model tradycyjny i model PPP mogły otrzymać od 1 do 10 punktów, w zależności od stopnia,
w jaki każdy z modeli potencjalnie spełnia każde z kryteriów cząstkowych. Z analizy
ekonomiczno-finansowej wynika, iż wariant PPP jest nie tylko wariantem o prawie 15 mln zł
brutto tańszym w wartościach bieżących w okresie 30 lat, ale prezentuje również dodatkowe
zalety, które pozwalają na lepsze spełnienie celów cząstkowych, a w konsekwencji celu
głównego Województwa Wielkopolskiego. Zalety modelu PPP dotyczą każdego celu
cząstkowego i są najbardziej widoczne w efektywności wydatkowania środków publicznych
i zarządzaniu ryzykiem, które są również najważniejszymi w kontekście realizacji celu głównego,
czyli jak najszybszej realizacji Inwestycji optymalizującej efektywność wydatkowania środków
publicznych w długim okresie czasowym.
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VI.

PODSUMOWANIE

Etap analiz przedrealizacyjnych jest konieczny do wykonania w trakcie procesu przygotowania
projektu inwestycyjnego. Wyniki prac przeprowadzonych na tym etapie powinny dostarczyć
promotorowi projektu podstaw do podjęcia dalszej decyzji odnośnie zasadności i możliwości
wdrażania projektu.
W przypadku projektu będącego przedmiotem niniejszego raportu prace analityczne
koncentrowały się na zbadaniu koncepcji projektu przyjętej przez Promotora, identyfikacji
koniecznych do wykonania działań, w tym określenie koniecznych do przeprowadzenia
szczegółowych analiz i prac oraz przyjęcie wstępnych założeń prawnych, ekonomicznych,
finansowych oraz technicznych. Równolegle przeprowadzono testowanie rynku, którego
celem było zebranie i analiza informacji na temat zainteresowania Projektem wyrażanego
przez podmioty prywatne, zarówno ze strony wykonawców jak i instytucji finansowych, oraz
określenie warunków brzegowych tego zainteresowania. W końcowym etapie prac
przygotowano
opracowanie
nt.
rekomendowanego
modelu
realizacji
Projektu,
uwzględniające rozpatrywane wcześniej aspekty prawne, ekonomiczne, finansowe,
techniczne oraz rynkowe.
Analizy przedrealizacyjne potwierdziły zasadność realizacji Inwestycji w formule ppp.
Wykazano, iż model ten umożliwia osiągnięcie celów założonych przez Województwo
Wielkopolskie w obszarze polityki ochrony zdrowia.
W toku analiz zdefiniowano proponowany podział zadań i ryzyk pomiędzy Województwem
Wielkopolskim a partnerem prywatnym oraz wykazano zasadność wynagrodzenia dla
partnera prywatnego w postaci opłaty za dostępność. Określono również optymalny zakres
zadań do przekazania partnerowi prywatnemu. Porównanie wariantów realizacji Inwestycji w
modelu tradycyjnym i modelu PPP wskazało, iż wariant PPP może być wariantem tańszym
w okresie prawie 30 lat istnienia szpitala. Wykazano również możliwość uzyskania
współfinansowania Inwestycji z funduszy UE.
W toku analiz wykazano, że model PPP jest korzystny również z uwagi na następujące
uwarunkowania:
•
możliwość pozyskania finansowania zewnętrznego, gdyż to partner prywatny będzie
odpowiedzialny za pozyskanie finansowania,
•
możliwość ujęcia pozabilansowego projektu, pod warunkiem zachowania
odpowiednich postanowień w umowie o PPP,
•
możliwość optymalizacji nakładów inwestycyjnych, gdyż partner prywatny będzie
zmotywowany do szukania i prezentowania rozwiązań optymalizujących nakłady
inwestycyjne oraz późniejsze nakłady odtworzeniowe i operacyjne,
•
zwiększenie przewidywalności i dyscypliny kosztów w długim okresie dzięki koncentracji
na rezultacie, a nie sposobie realizacji. Infrastruktura szpitalna powinna lepiej
odpowiadać zdefiniowanym przez podmiot publiczny oczekiwaniom i wymaganiom.
Ograniczy to ryzyko niedostosowania budowanych aktywów do potrzeb.
Zakończenie etapu analiz przedrealizacyjnych nie kończy procesu analitycznego w projekcie.
W przypadku inwestycji PPP proces ten ma charakter ciągły. Jest on prowadzony w
szczególności w toku dialogu z oferentami (potencjalnymi partnerami prywatnymi) w celu
bieżącego śledzenia proponowanych rozwiązań oraz oszacowania skali korzyści jakie strona
publiczna może uzyskać w drodze zawarcia transakcji PPP. W tym zakresie kluczowym krokiem
jest podjęcie decyzji o wszczęciu procedury zamówienia publicznego, która zgodnie z
rekomendowanym trybem dialogu konkurencyjnego, umożliwi przedstawienie oczekiwań
strony publicznej wobec sektora firm prywatnych w celu określenia szeregu szczegółowych
parametrów technicznych, prawnych i finansowych projektu. Wyniki procesu analizy
przeprowadzonej w toku dialogu konkurencyjnego umożliwiają podjęcie decyzji odnośnie
zawarcia wieloletniego kontraktu z wybranym partnerem prywatnym.
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Załącznik 1:

Wykaz dokumentów powstałych w Etapie I

Raporty i analizy
1.

Raport z Etapu I - Analizy przedrealizacyjne i badanie rynku (niniejszy Raport)

2.

Raport

z realizacji

Etapu

I-

Analizy

przedrealizacyjne

i badanie

rynku

wraz

z załącznikami:
•

Załącznik 1: Lista przekazanych przez Promotora dokumentów;

•

Załącznik 2: Ocena dokumentów przekazanych przez Promotora;

•

Załącznik 3: Podział ryzyk;

•

Załącznik 4: Ankiety w ramach testowania rynku inwestorów branżowych;

•

Załącznik 5: Ankiety w ramach testowania rynku inwestorów kapitałowych;

•

Załącznik 6: Model finansowy PSC;

•

Załącznik 7: Model finansowy PPP;

•

Załącznik 8: Harmonogram realizacji Zamówienia.

Prezentacje
1.

Prezentacja na Kick-off meeting w dniu 28.05.2014 r.;

2.

Prezentacja i materiały ćwiczeniowe na warsztat dotyczący podziału zadań i ryzyk
w dniu 24.07.2014 r.
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