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SPOSOBY WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO
DO REALIZACJI PRZEDSIĉWZIĉCIA W RAMACH
PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO LUB KONCESJI

Na potrzeby niniejszego artykuáu termin „partner prywatny” bĊdzie uĪywany nie tylko w rozumieniu deÞnicji legalnej, wynikającej z art. 2 pkt 2 ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym1 (dalej w skrócie: ustawa o ppp), ale takĪe w znaczeniu szerszym. BĊdzie obejmowaá zamawiającego (zgodnie z ustawą
– Prawo zamówieĔ publicznych), koncesjonariusza (zgodnie z ustawą o koncesjach na roboty budowlane i usáugi) oraz partnera prywatnego (zgodnie z ustawą
o ppp), chyba Īe wyraĨnie wskazano inaczej. Opisując sposoby wyboru partnera
prywatnego, zwrócĊ szczególną uwagĊ na ustawĊ o ppp oraz ustawĊ o koncesji
na roboty budowlane lub usáugi2 (dalej w skrócie: ustawa o koncesjach), jednak
nie jest to wyczerpujące ujĊcie tematu. Dla przykáadu moĪna wymieniü ustawĊ
o autostradach páatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym3, która zawiera
odrĊbny, specyÞczny tryb wyboru partnera prywatnego do budowy lub eksploatacji autostrad. Zostaną takĪe omówione istotne zmiany4 wprowadzone w ustawie o ppp w zakresie moĪliwych sposobów wyboru partnera prywatnego, obowiązujące od 17 lipca 2010 r.
PrzedstawiĊ równieĪ kryteria oceny ofert w podziale na obligatoryjne oraz
fakultatywne, z uwzglĊdnieniem zarówno ustawodawstwa krajowego, jak i przykáadowych wytycznych szeroko rozumianego partnerstwa publiczno-prywatnego,
1

Ustawa z 19.12.2008 r. (DzU z 2009 r., nr 19, poz. 100, ze zm.).
Ustawa z 9.01.2009 r. (DzU z 2009 r., nr 19, poz. 101, ze zm.).
3
Ustawa z 27.10.1994 r. (DzU z 2004 r., nr 256, poz. 2571, ze zm.).
4
Ustawa z 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usáug i sieci telekomunikacyjnych (DzU nr 106,
poz. 675).
2

64

Marcin JĊdrasik

[688]

stosowanych na Ğwiecie. W Polsce, z uwagi na bardzo maáą liczbĊ projektów w systemie ppp, nie zostaáy wypracowane standardy czy wskazówki przeprowadzania
tego typu inwestycji. PrzedsiĊwziĊcia te nie są realizowane wyáącznie przez Þrmy
lokalne (krajowe), ale z reguáy biorą w nich udziaá partnerzy prywatni o kapitale
miĊdzynarodowym, dlatego teĪ przy ich podejmowaniu naleĪy wziąü pod uwagĊ
wskazówki opracowane w innych, bardziej doĞwiadczonych krajach. OmówiĊ takĪe przykáady popeánianych báĊdów oraz rodzajów ryzyka, jakie partner publiczny
powinien wziąü pod uwagĊ przygotowując siĊ do przeprowadzenia postĊpowania
o wybór partnera prywatnego, a nastĊpnie zmiany wprowadzone w ustawie o ppp
oraz ustawie o koncesjach, nieujĊte we wczeĞniejszych czĊĞciach artykuáu.
MoĪliwoĞci wyboru partnera prywatnego
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym przewiduje dwa podstawowe
tryby wyboru partnera prywatnego, w zaleĪnoĞci od sposobu jego wynagrodzenia. JeĞli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania poĪytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego albo przede wszystkim to
prawo wraz z zapáatą sumy pieniĊĪnej, do jego wyboru oraz umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje siĊ przepisy ustawy o koncesjach w zakresie
nieuregulowanym w ustawie o ppp. JeĞli natomiast wynagrodzenie partnera prywatnego okreĞlone jest w inny sposób (na przykáad w caáoĞci pochodzi od podmiotu publicznego), zarówno do jego wyboru, jak i do umowy o ppp stosuje siĊ
przepisy ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych5 (dalej w skrócie: ustawa pzp)
w zakresie nieuregulowanym w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Wspomniane wyĪej zmiany w ustawie o ppp6 wprowadzają nowe moĪliwoĞci wyboru partnera prywatnego. BĊdą one wykorzystywane gdy ani ustawa
pzp, ani ustawa o koncesjach nie znajdują zastosowania. Przykáadem mogą byü
zamówienia wymienione w art. 4 ustawy pzp oraz koncesje wskazane w art. 4
ustawy o koncesjach, dotyczące sektora telekomunikacyjnego. JeĞli Īadna
z tych ustaw nie znajdowaáa zastosowania, dotychczasowe brzmienie art. 4 ustawy
o ppp skutkowaáo odesáaniem do przepisów, które z mocy prawa byáy wyáączone.
Po nowelizacji, gdy ani ustawa o ppp, ani ustawa o koncesjach nie ma zastosowania,
partner prywatny moĪe byü wybrany przez podmiot publiczny w sposób uwzglĊdniający wymagania okreĞlone w ustawodawstwie unijnym, to jest z zachowaniem
uczciwej konkurencji, równego traktowania, przejrzystoĞci i proporcjonalnoĞci.
Ustawa z 29.01.2010 r. – Prawo zamówieĔ publicznych (DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759).
Wprowadzone ustawą z 7.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju usáug i sieci telekomunikacyjnych
(DzU nr 106, poz. 675).
5

6
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Jednak wówczas, gdy partnerowi prywatnemu ma byü udostĊpniony skáadnik majątkowy bĊdący nieruchomoĞcią, a jednoczeĞnie ani ustawa pzp, ani ustawa o koncesjach nie znajdują zastosowania, podmiot publiczny moĪe dokonaü wyboru partnera
prywatnego w trybie przewidzianym w ustawie o gospodarce nieruchomoĞciami7.
PoniĪej przedstawiono w skrócie sposoby wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza na podstawie ustawy o koncesjach lub ustawy pzp, z uwzglĊdnieniem ustawy o ppp.
Tabela 1

Sposoby wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza
Wybierany podmiot

Tryb

Cel

Ustawa o koncesjach
Partner prywatny

Ustawa o partnerstwie
publiczno-prywatnym

Ustawa – Prawo zamówieĔ publicznych
Uczciwa konkurencja, równe traktowanie, przejrzystoĞü i proporcjonalnoĞü1)

Umowa

Ustawa o gospodarce nieruchomoĞciami2)
Koncesjonariusz

Ustawa o koncesjach

Umowa

1)

JeĞli ani ustawa o koncesjach, ani ustawa pzp nie znajdują zastosowania.
JeĞli ani ustawa o koncesjach, ani ustawa pzp nie znajdują zastosowania, a partnerowi prywatnemu ma
byü udostĊpniony skáadnik majątkowy.
2)

ħródáo: Opracowanie wáasne autora.

Ustawowe wskazówki dotyczące wyboru odpowiedniego trybu udzielenia
zamówienia (wyboru partnera prywatnego) nie są jednak do koĔca jasne dla
zamawiających. Zdarza siĊ bowiem, Īe zamawiający zamieszcza w Dzienniku
UrzĊdowym UE ogáoszenie o koncesji na roboty budowlane, podając w tytule
projektu, Īe przedmiotem postĊpowania jest zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Takie podejĞcie nie jest wáaĞciwe i moĪe wynikaü z potocznego rozumienia wymienionych pojĊü. Koncesje są bowiem czĊsto okreĞlane jako
„maáe ppp”, a zamawiający muszą stosowaü terminy zgodnie z ich ustawowymi
deÞnicjami. Mówiąc wprost, w razie wyboru partnera prywatnego (nie koncesjonariusza), nawet gdy do jego wyboru stosujemy ustawĊ o koncesjach (z uwzglĊdnieniem ustawy o ppp), to nadal jest to wybór partnera prywatnego. Analogicznie postĊpujemy, gdy wybieramy partnera prywatnego (nie wykonawcĊ)
7

DzU z 2010 r., nr 102, poz. 651 i nr 106, poz. 675.
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i do jego wyboru stosujemy ustawĊ pzp (z uwzglĊdnieniem ustawy o ppp). Ma
to zastosowanie takĪe wówczas, gdy wybieramy koncesjonariusza (nie partnera prywatnego) na podstawie ustawy o koncesjach (która ma tutaj samodzielne
zastosowanie, czyli nie stosujemy ustawy o ppp) – nie moĪna uĪywaü sformuáowaĔ, które wskazywaáyby, Īe wybieramy partnera prywatnego, to znaczy nie
bĊdziemy realizowaü przedsiĊwziĊcia w rozumieniu ustawy o ppp.
Kryteria oceny ofert – regulacje i doĞwiadczenia krajowe
Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 6) przewiduje dwa rodzaje kryteriów oceny ofert: obowiązkowe oraz nieobowiązkowe (przykáadowe),
ale rekomendowane. Trzeba zwróciü uwagĊ, Īe jeĞli partner prywatny bĊdzie
wybierany w trybie Prawa zamówieĔ publicznych, nie znajdzie zastosowania
art. 91 tej ustawy w czĊĞci, która wskazuje, Īe kryterium oceny ofert moĪe byü
tylko cena. Wybór partnera prywatnego w wersji minimum musi obejmowaü co
najmniej dwa obowiązkowe kryteria: kryterium podziaáu zadaĔ i ryzyka związanych z przedsiĊwziĊciem pomiĊdzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym oraz kryterium dotyczące terminu i wysokoĞci przewidywanych páatnoĞci
lub innych ĞwiadczeĔ podmiotu publicznego, jeĪeli są one planowane.
Kryteriami oceny ofert rekomendowanymi przez ustawodawcĊ8, zmierzającymi do wyboru partnera prywatnego, są w szczególnoĞci: 1) podziaá dochodów
pochodzących z przedsiĊwziĊcia pomiĊdzy podmiotem publicznym i partnerem
prywatnym; 2) stosunek wkáadu wáasnego podmiotu publicznego do wkáadu partnera prywatnego; 3) efektywnoĞü realizacji przedsiĊwziĊcia, w tym efektywnoĞü
wykorzystania skáadników majątkowych; 4) kryteria odnoszące siĊ bezpoĞrednio
do przedmiotu przedsiĊwziĊcia, zwáaszcza jakoĞü, funkcjonalnoĞü, parametry
techniczne, poziom oferowanych technologii (w tym w zakresie oddziaáywania
na Ğrodowisko), koszt utrzymania, serwis, a takĪe termin wykonania zamówienia. Kryteria oceny ofert partnera prywatnego na podstawie ustawy pzp okreĞlone są w ogáoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 60c w związku
z art. 40 i art. 41).
W literaturze przedmiotu doĞü powszechny jest pogląd, Īe najlepszym trybem
wyboru partnera prywatnego (nie wykonawcy) na podstawie Prawa zamówieĔ
publicznych jest dialog konkurencyjny. Nie naleĪy jednak zapominaü, Īe ustawodawca nie nakazuje stosowania tego trybu podmiotowi publicznemu. Tryb dialogu konkurencyjnego to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym
8

Zarówno w ustawie o ppp, jak i w ustawie pzp.
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ogáoszeniu o zamówieniu zamawiający (podmiot publiczny) prowadzi dialog
z wybranymi przez siebie wykonawcami (partner prywatny), a nastĊpnie zaprasza ich do skáadania ofert. Ma on zastosowanie, gdy speánione są áącznie dwie
przesáanki. Po pierwsze, cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty (zgodnie z art. 6 ustawy o ppp warunek ten jest speániony). Po drugie,
nie jest moĪliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego, poniewaĪ ze wzglĊdu na szczególnie záoĪony charakter zamówienia nie moĪna opisaü przedmiotu zamówienia za pomocą cech technicznych
i jakoĞciowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie
lub nie moĪna opisaü przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą
dokumentacji projektowej oraz specyÞkacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych lub obiektywnie okreĞliü uwarunkowaĔ prawnych lub Þnansowych wykonania zamówienia.
Drugim trybem – obok dialogu konkurencyjnego – jaki jest do rozwaĪenia
przy wyborze partnera prywatnego na podstawie Prawa zamówieĔ publicznych,
są negocjacje z ogáoszeniem. Jest to tryb udzielenia zamówienia, w którym po
publicznym ogáoszeniu o zamówieniu, zamawiający (partner publiczny) zaprasza wykonawców (partnerów prywatnych) dopuszczonych do udziaáu w postĊpowaniu do skáadania ofert wstĊpnych niezawierających ceny, prowadzi z nimi
negocjacje, a nastĊpnie zaprasza do skáadania ofert. Tryb ten ma zastosowanie
w wyjątkowych sytuacjach, gdy charakter dostaw, usáug lub robót budowlanych,
lub związane z nimi ryzyko uniemoĪliwiają wczeĞniejsze dokonanie ich wyceny
albo nie moĪna z góry okreĞliü szczegóáowych cech zamawianych usáug w taki
sposób, aby wybór najkorzystniejszej oferty mógá nastąpiü w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego (art. 55 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy pzp).
Przy wyborze partnera prywatnego w trybie ustawy o koncesjach zastosowanie
znajdą takĪe wymienione regulacje, opisane w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym (dotyczące miĊdzy innymi stosowania kryteriów obowiązkowych).
JeĞli na podstawie ustawy o koncesjach bĊdziemy wybierali koncesjonariusza,
a nie partnera prywatnego, zastosujemy nieco odmienne reguáy. Ustawa o koncesjach podaje wáasny, przykáadowy katalog kryteriów. Mogą nimi byü: czas trwania
koncesji, wysokoĞü wspóáÞnansowania jej przedmiotu ze Ğrodków koncesjonariusza, koszty uĪytkowania przedmiotu koncesji, wysokoĞü opáaty za usáugĊ Ğwiadczoną na rzecz osób trzecich korzystających z przedmiotu koncesji, jakoĞü wykonania,
wartoĞü techniczna, wáaĞciwoĞci estetyczne i funkcjonalne, aspekty Ğrodowiskowe, rentownoĞü, termin wykonania przedmiotu koncesji. Ustawa o koncesjach nie
wskazuje katalogu obowiązkowych kryteriów, co oznacza, Īe moĪna zastosowaü
jedno kryterium – 100% ceny (jeĞli wybierany jest koncesjonariusz, a nie partner
prywatny). Jednak takie podejĞcie naleĪy zdecydowanie odrzuciü, choü jest ono

68

Marcin JĊdrasik

[692]

prawnie dopuszczalne. W postĊpowaniu o wybór koncesjonariusza czy partnera
prywatnego nie wybieramy najtaĔszego wykonawcy, ale wykonawcĊ, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i który bĊdzie w stanie, przykáadowo,
eksploatowaü obiekt budowlany przez 30 lat lub wykonywaü usáugi przez 15 lat.
Dodatkowo, w wypadku koncesji na roboty budowlane, ustawodawca umoĪliwiá
stosowanie kryteriów podmiotowych, czyli odnoszących siĊ do wáaĞciwoĞci koncesjonariusza, którymi są wiedza i doĞwiadczenie. Stosowanie kryteriów podmiotowych (tam, gdzie pozwala na to ustawodawca) jest bardzo dobrą praktyką, choü
wymaga od zamawiającego wiĊkszego wysiáku, obejmującego ich odpowiednie
opisanie i ocenĊ. Oferta najkorzystniejsza wybierana jest przez koncesjodawcĊ
spoĞród ofert speániających wymagania okreĞlone w opisie warunków koncesji,
na podstawie okreĞlonych w nim kryteriów oceny. Z punktu widzenia procedury
udzielenia koncesji, dla postĊpowania nie ma znaczenia, czy wpáynĊáa tylko jedna
oferta – postĊpowanie moĪe byü dalej prowadzone. O wyborze oferty najkorzystniejszej koncesjodawca informuje oferentów, podając uzasadnienie. Informacja
o wyborze oferty najkorzystniejszej zawiera równieĪ powody niedopuszczenia
ofert do oceny i porównania.
Kryteria oceny ofert dotyczące wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza w trybie ustawy o koncesjach, jakimi podmiot publiczny bĊdzie siĊ kierowaá przy wyborze oferty najkorzystniejszej oraz, o ile to moĪliwe, ich znaczenie
– znajdują siĊ w ogáoszeniu o koncesji. NastĊpnie, po przeprowadzeniu negocjacji koncesjodawca zaprasza do záoĪenia ofert partnerów prywatnych/koncesjonariuszy, z którymi prowadziá negocjacje, przesyáając im opis warunków koncesji,
zawierający w szczególnoĞci kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
W Polsce nie ma jeszcze wypracowanych dobrych praktyk przy realizacji
przedsiĊwziĊü typu ppp, dlatego podmioty publiczne (zamawiający) realizując
bardzo podobne projekty, stosują róĪne kryteria. Wnioski takie páyną z analizy
kryteriów oceny ofert, jakie zamawiający zamieszczają w ogáoszeniach9. Przykáadowo, w jednym z przedsiĊwziĊü zamawiający podaá, Īe bĊdzie stosowaá kryteria dotyczące: 1) ceny za zaprojektowanie i wybudowanie projektu; 2) okresu zaprojektowania i wybudowania projektu; 3) okresu eksploatacji obiektu, z tym Īe
zamawiający zamierza podaü szczegóáowy sposób oceny oferty po negocjacjach
z partnerami prywatnymi. Inny zamawiający z kolei jako kryteria podaá: 1) przejĊcie przez partnera prywatnego jak najwiĊkszej liczby i zakresu zadaĔ oraz ryzyka
(warto dodaü, Īe celem podmiotu publicznego nie powinno byü przerzucenie ryzyka na partnera prywatnego, ale jego najlepsze rozáoĪenie pomiĊdzy partnerów,
9

Por. Dziennik UrzĊdowy Unii Europejskiej.
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którzy potraÞą nim zarządzaü); 2) rodzaj ĞwiadczeĔ i wysokoĞü páatnoĞci od podmiotu publicznego; 3) podziaá dochodów z przedsiĊwziĊcia; 4) stosunek wkáadu
wáasnego podmiotu publicznego do wkáadu podmiotu publicznego; 5) funkcjonalnoĞü, jakoĞü, parametry techniczne, poziom oferowanej technologii, koszt utrzymania, propozycje dotyczące rozwiązaĔ technicznych, proekologiczne rozwiązania; 6) liczbĊ nieodpáatnych lub promocyjnych godzin dla podmiotu publicznego
za korzystanie z przedsiĊwziĊcia. Trzeba tu podkreĞliü, Īe wszystkie kryteria stosowane w danym przedsiĊwziĊciu muszą byü dostosowane indywidualnie do konkretnego projektu. PowyĪszy przykáad ma jedynie na celu ukazanie, jak róĪne jest
podejĞcie podmiotów publicznych do realizowanych przez nie przedsiĊwziĊü.
Kryteriami10 stosowanymi przez podmioty publiczne na Ğwiecie są miĊdzy
innymi: 1) wykonanie przez partnera prywatnego jednego lub wiĊkszej liczby
podobnych przedsiĊwziĊü; 2) zdolnoĞü Þnansowa partnera prywatnego; 3) minimalny przychód z podobnego przedsiĊwziĊcia realizowanego przez partnera prywatnego; 4) minimalne wymagania dotyczące áącznej wartoĞci Þrm tworzących
konsorcjum; 5) jakoĞü usáug Ğwiadczonych w podobnym przedsiĊwziĊciu.
Innym przykáadem kryteriów odnoszących siĊ do projektów typu ppp jest ich
podziaá na: kryteria ogólne, doĞwiadczenie i potencjaá, komercyjne i Þnansowe
oraz inne11. Do kryteriów ogólnych zalicza siĊ: zrozumienie celów projektu
i wymagaĔ zamawiającego wobec jego realizacji; zrozumienie kluczowych zagadnieĔ i wyzwaĔ projektu oraz identyÞkacjĊ proponowanych rozwiązaĔ. DoĞwiadczenie i potencjaá obejmują: doĞwiadczenie i zdolnoĞü zarządzania
projektem, uwzglĊdniające wpáyw (wspóápracĊ) zamawiającego, czáonków konsorcjum oraz kluczowych akcjonariuszy spóáki; lokalne i miĊdzynarodowe doĞwiadczenie w projektowaniu, budowie, Þnansowaniu, utrzymaniu i zarządzaniu
przedsiĊwziĊciami ppp (porównywalnymi rozmiarem i poziomem skomplikowania w stosunku do danego przedsiĊwziĊcia); doĞwiadczenie czáonków konsorcjum we wspólnej realizacji przedsiĊwziĊcia. Kryteria komercyjne i finansowe stanowią: proponowana struktura komercyjna i Þnansowa; podziaá ryzyka
pomiĊdzy uczestników konsorcjum; Þnansowe wsparcie Ğwiadczone przez spóákĊ (spóáki) matkĊ12; zaangaĪowanie instytucji Þnansowych; zrozumienie oraz
akceptacja proponowanego podziaáu ryzyka oraz zasad komercyjnych; zdolnoĞü
10
M. Kert: Concessions for infrastructure. A guide to their design and award, Bank ĝwiatowy,
USA, 1998 r., s. 113-114.
11
National Public Private Partnership Guidelines, volume 2: Practitioners’ Guide, Australian
Government, December 2008, s. 12-13, 20-21.
12
DoĞü powszechne jest tworzenie specjalnych podmiotów tylko do realizacji danego przedsiĊwziĊcia ppp, tzw. SPV – special purpose vehicle.
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Þnansowa w celu wypeánienia zobowiązaĔ kontraktowych. Do kategorii inne
kryteria naleĪy miĊdzy innymi zapewnienie o braku konßiktu interesów.
KaĪde z wymienionych kryteriów moĪe byü podzielone na podkryteria lub
wymagaü uszczegóáowienia. Na przykáad, kryterium rozumienia celów projektu i wymagaĔ zamawiającego wobec jego realizacji moĪe obejmowaü: 1) szczegóáowy plan dziaáaĔ; 2) projekt architektoniczny okreĞlający przedsiĊwziĊcie;
3) techniczne oraz funkcjonalne wáaĞciwoĞci; 4) wykresy oraz plany ukazujące
funkcjonalnoĞü przyjĊtych rozwiązaĔ; 5) szczegóáy dotyczące rozwiązaĔ inĪynierskich. Z kolei kryterium wspóápracy zamawiającego, czáonków konsorcjum
oraz kluczowych akcjonariuszy spóáki moĪe obejmowaü szczegóáowe rozpisanie
ról poszczególnych podmiotów oraz wskazanie sposobu wspóádziaáania, ukazującego partnerską realizacjĊ projektu.
Przy ustanawianiu kryteriów oceny ofert nie naleĪy koncentrowaü siĊ jedynie
na rozmiarze przedsiĊwziĊcia, lecz trzeba takĪe braü pod uwagĊ jakoĞü i efektywnoĞü Ğwiadczonych usáug. Kryteria odnoszące siĊ do jakoĞci i efektywnoĞci powinny dawaü gwarancjĊ, Īe podmiot wygrywający postĊpowanie bĊdzie speániaá minimalne wymagania odpowiednie dla danego przedsiĊwziĊcia. Przykáadowe kryteria
tego typu to efektywnoĞü pracy – czyli wyniki osiągane przez jednego pracownika,
lub efektywnoĞü kosztów – czyli ich wysokoĞü na jednostkĊ usáugową. Kryteria
oceny ofert muszą byü dostosowane do przedsiĊwziĊcia. Zdarza siĊ jednak, Īe zamawiający (podmioty publiczne) stosują bardziej uznaniowy proces wyboru partnera prywatnego. Partnerzy prywatni przedstawiają informacje o swoim doĞwiadczeniu i kwaliÞkacjach, które są nastĊpnie oceniane przez zamawiającego w celu
wyboru podmiotu charakteryzującego siĊ satysfakcjonującym poziomem Þnansowych i technicznych moĪliwoĞci, ale bez wskazania jasno sprecyzowanych kryteriów. Takie podejĞcie daje co prawda stronie zamawiającej wiĊcej elastycznoĞci
i swobody, ale czĊsto bywa przyczyną odwoáaĔ czy skarg wykonawców, którzy odpadli z postĊpowania z uwagi na brak transparentnoĞci. Zgodnie z orzecznictwem
Trybunaáu SprawiedliwoĞci Unii Europejskiej (TSUE, d. ETS), zamawiający zobowiązani są do przestrzegania zasad równego traktowania i niedyskryminacji, które
polegają na zagwarantowaniu wszystkim potencjalnym oferentom odpowiedniego
upublicznienia informacji, umoĪliwiającego rynkowi otwarcie na konkurencjĊ13.
Dobre praktyki
Przed okreĞleniem kryteriów oceny ofert podmiot publiczny (z pomocą
swoich doradców) czĊsto przeprowadza badania rynku (market testing lub road
13

Sprawa Teleaustria C-324/98 i sprawa Parking Brixen C-458/03.
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show) w celu promocji przedsiĊwziĊcia i oceny stopnia zainteresowania inwestorów. Takie dziaáanie pomaga podmiotom publicznym okreĞliü kryteria, które
zostaną speánione przez wystarczającą liczbĊ podmiotów prywatnych i bĊdą siĊ
opieraáy na ich wczeĞniejszym doĞwiadczeniu oraz technicznych i Þnansowych
moĪliwoĞciach. Badanie rynku nie jest obowiązkowe, ale pomaga uniknąü niemiáych niespodzianek w postaci braku zainteresowania danym przedsiĊwziĊciem
przez partnerów prywatnych14.
Zmiany w ustawie o ppp oraz w ustawie o koncesjach15
W ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym zmodyÞkowano art. 13, dotyczący moĪliwoĞci zmian zawartej umowy o ppp. Nowelizacja miaáa na celu
dostosowanie tego artykuáu do analogicznych uregulowaĔ w ustawie – Prawo zamówieĔ publicznych (art. 144). Obecnie zakaz wprowadzania zmian w zawartej
umowie ppp zostaá ograniczony do zmian istotnych, czyli takich, które miaáyby
wpáyw na treĞü ofert, na podstawie których dokonano wyboru partnera prywatnego. Zmiany nieistotne mogą byü teraz wprowadzane do umowy po uzgodnieniu
ich przez strony. Jednak gdy podmiot publiczny przewidziaá moĪliwoĞü dokonania istotnych zmian w ogáoszeniu lub dokumentacji postĊpowania w sprawie
wyboru partnera prywatnego oraz zostaáy okreĞlone warunki ich dokonywania,
istnieje moĪliwoĞü wprowadzenia ich w umowie. Z niezrozumiaáych jednak powodów podobna modyÞkacja nie zostaáa wprowadzona do ustawy o koncesjach.
Ustawa o koncesjach zakazuje zmian postanowieĔ umowy w stosunku do treĞci oferty, na podstawie której podpisano umowĊ koncesji, chyba Īe koniecznoĞü
ich wprowadzenia wynika z okolicznoĞci, których nie moĪna byáo przewidzieü
w dniu zawarcia umowy. NaleĪy pamiĊtaü, Īe w sytuacji gdy postanowienia
umowy koncesyjnej zostaną zmienione w takim stopniu, Īe bĊdą siĊ one zasadniczo róĪniáy od postanowieĔ, które uzasadniaáy zawarcie pierwotnej umowy
koncesyjnej, naleĪy rozwaĪyü, czy nie bĊdzie konieczne wszczĊcie nowego postĊpowania koncesyjnego16. W wymienionych trzech ustawach mowa jest o tym,
Īe w razie dokonania zmian w umowie z naruszeniem obowiązujących regulacji,
zmiany takie są niewaĪne z mocy prawa.
Od 17 lipca 2010 r. obowiązuje takĪe nowa deÞnicja zarówno koncesji na
roboty, jak i koncesji na usáugi. Zmiany te mają co prawda charakter redakcyjny,
jednak ustawodawca uznaá je za waĪne. Poprzednie brzmienie ustawy wskazy14

M. Kert: Concessions for infrastructure, op. cit., s. 113-114.
Obowiązujące od 17.07.2010 r.
16
Stanowisko takie przyjąá Trybunaá SprawiedliwoĞci Unii Europejskiej (d. Europejski Trybunaá
SprawiedliwoĞci) w orzeczeniu z 13.04.2010 r. w sprawie C-91/08.
15
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waáo, Īe istotą koncesji na roboty byáo wyáącznie prawo do korzystania z obiektu
budowlanego, albo takie prawo wraz z páatnoĞcią koncesjodawcy, podczas gdy
w praktyce istotą koncesji na roboty budowlane jest wyáącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego, w tym pobierania poĪytków, albo takie prawo wraz
z páatnoĞcią koncesjodawcy. Taki wáaĞnie zapis znajduje siĊ teraz w ustawie.
Analogiczna zmiana zostaáa wprowadzona w deÞnicji koncesji na usáugi,
która byáa okreĞlona jako wyáączne prawo korzystania z usáugi przez koncesjonariusza, podczas gdy w rzeczywistoĞci byáo nią prawo do wykonywania usáug,
w tym pobierania poĪytków, czyli dochodów z tytuáu Ğwiadczenia tych usáug
osobom trzecim.
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