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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 (MIR) i nie mogą stanowić podstawy do 
formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ponadto, MIR 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. MIR 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 PwC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (lider konsorcjum) oraz 
Hogan Lovells LLP (Spółka partnerska), oddział w Polsce.  

Przygotowanie publikacji zostało częściowo sfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 
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1. Definicje i skróty 

„Analiza” oznacza analizy finansowe, prawne, techniczne oraz 
ekonomiczne wykonywane w celu przygotowania 
niniejszego Raportu. 

„BCR” oznacza „benefit/cost ratio” wskaźnik koszty/korzyści 

„CPI” oznacza indeks wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych. 

„Decyzja Eurostat”  oznacza decyzję Eurostat nr 18/2004 z 11 lutego 2004 r. 
o zasadach księgowania umów o PPP przez państwowe 
podmioty publiczne. 

„Decyzje Administracyjne” oznacza wszelkie decyzje/pozwolenia administracyjne, 
w tym zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 
pozwolenia wodnoprawne i inne niezbędne do Budowy 
Dróg. 

„Doradca Finansowy” oznacza PwC Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 
Al. Armii Ludowej 14, wpisana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000120338, nr NIP 1132399979. 

„Doradca Prawny” oznacza Hogan Lovells (Warszawa) LLP (Spółka 
partnerska) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, 
ul. Nowogrodzka 50, wpisana w Rejestrze 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000027743, nr NIP 107-001-41-72. 

„Doradca Techniczny” oznacza doradców technicznych zaangażowanych 
w Projekt na postawie oferty Wykonawcy oraz umowy 
z Wykonawcą. 

„Doradcy”/ „Konsorcjum” oznacza konsorcjum PwC oraz Hogan Lovells. 

„Drogi PPP” oznacza 315,03 km dróg wojewódzkich 
w województwie dolnośląskim, oznaczone na Mapie Nr 
1, które objęte były Analizą. 

„DSDiK” oznacza Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. 

„Finansowanie” oznacza finansowanie prac projektowych, budowy, 
przebudowy i Utrzymania Dróg zgodnie z Umową o PPP.  

„ENPV” oznacza „economic net present value” – ekonomiczna 
zaktualizowana wartość netto, zdefiniowana 
w „Przewodniku do analizy kosztów i korzyści projektów 
inwestycyjnych” wg Komisji Europejskiej 

„ERR” oznacza „economic rate of return” – ekonomiczna 
stopa zwrotu, zdefiniowana w „Przewodniku do analizy 
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kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych” wg Komisji 
Europejskiej 

“ESA 10” oznacza „Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji 
rządowych samorządowych – Implementacja ESA10”, 
edycja 2013. 

“ESA 95” oznacza „Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji 
rządowych samorządowych – Implementacja ESA95”, 
edycja 2010. 

„FNPV”/ „FNPC” oznacza „Financial net present value” tj. finansową 
zaktualizowaną wartość netto, zdefiniowana 
w „Przewodniku do analizy kosztów i korzyści projektów 
inwestycyjnych” wg Komisji Europejskiej, “Financial net 
present cost” – finansowy zaktualizowany koszt, 
używany w odniesieniu do wskaźnika obliczanego dla 
Partnera Publicznego (wskaźnik < 0). 

„FRR” oznacza „Financial rate of return” – finansowa stopa 
zwrotu, zdefiniowana w „Przewodniku do analizy 
kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych” wg Komisji 
Europejskiej  

„GDDKiA” oznacza Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad lub Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad. 

„IRR” oznacza „Internal rate of return”, wewnętrzną stopę 
zwrotu. 

„JST”  oznacza jednostkę samorządu terytorialnego.  

„Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny 
(tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).  

„Książka Drogi” oznacza książkę obiektu budowalnego w rozumieniu 
Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki 
obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr. 120, poz. 1134).  

„Matryca Ryzyk” oznacza matrycę ryzyk, zaprezentowaną w Raporcie 
z analiz przedrealizacyjnych. 

„Nawierzchnia”  oznacza element obiektu drogowego lub inżynierskiego 
– warstwa lub zespół warstw służących 
do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 
na podłoże gruntowe lub konstrukcje obiektu 
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu, który 
występuje na:  

• jezdniach (zasadnicze i dodatkowe pasy ruchu, 
pasy awaryjne, pasy włączania i wyłączania, place, 
opaski, utwardzone pobocza, przystanki 
autobusowe na pasach ruchu i w zatoce, drogi 
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w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), 

• miejscach przeznaczonych do postoju pojazdów 
(stanowiska, pasy i zatoki postojowe), 

• chodnikach i ścieżkach rowerowych. 

„NPV” oznacza „net present value” zaktualizowaną wartość 
netto  

„Odcinek Drogi” oznacza każdy z odcinków Drogi PPP zawartych 
w tabeli Stan Nawierzchni dróg objętych projektem PPP. 

„Okres Trwania Umowy o PPP” oznacza okres, na jaki zostanie zawarta Umowa o PPP. 

„Organizacja ruchu” rozumie się przez to, mające wpływ na ruch drogowy: 

• geometrię drogi i zakres dostępu do drogi; 

• sposób umieszczania znaków pionowych, 
poziomych, sygnalizatorów i urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu; 

• zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków 
świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych; 

• zmiennych elementów. 

„Partner Prywatny” oznacza podmiot prywatny w rozumieniu Ustawy o PPP, 
który podpisze z Promotorem Umowę o PPP. 

„Partner Publiczny”/ „Promotor”/ 
„Podmiot Publiczny” 

oznacza Województwo Dolnośląskie. 

„Pas Drogowy” oznacza wydzielony liniami granicznymi grunt wraz 
z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są 
zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane 
i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, 
zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia 
związane z potrzebami zarządzania drogą. 

„PFU” oznacza program funkcjonalno-użytkowy 

„Podręcznik Eurostat”  oznacza „Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji 
rządowych samorządowych – Implementacja ESA10”, 
edycja 2013. 

„ppp” lub „PPP”  oznacza partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu 
Ustawy o PPP. 

„Prawo o Ruchu Drogowym” oznacza ustawę z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym. 

„Projekt”/”Program” oznacza przedsięwzięcie PPP obejmujące budowę, 
przebudowę lub remont oraz Utrzymanie Dróg pn. 
„Program przebudowy i utrzymania dróg wojewódzkich 
realizowany w formule PPP”.  
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„Przebudowa Drogi” oznacza wykonywanie robót, w których wyniku 
następuje podwyższenie parametrów technicznych 
i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających 
zmiany granic pasa drogowego. 

„Przebudowa” oznacza wykonywanie robót budowlanych, w wyniku 
których następuje zmiana parametrów użytkowych 
lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 
z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: 
kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 
szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg 
są dopuszczalne zmiany charakterystycznych 
parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 
granic pasa drogowego. 

„Przewodnik EPEC”  

 

oznacza Praktyczny przewodnik PPP w statystyce – 
Podział ryzyk i raportowanie zobowiązań” 
opublikowany przez European PPP Expertise Centre 
(EPEC).  

„Raport”  oznacza niniejsze opracowanie obejmujące Analizy 
oraz rekomendacje dotyczące Projektu. 

„Remont” wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, niestanowiących bieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 
wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 
pierwotnym. 

„Roboty budowlane” należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

„Rozporządzenie w Sprawie 
Warunków Technicznych Dróg 
Publicznych” 

oznacza rozporządzenie Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 

„Sektor Publiczny” oznacza organy administracji rządowej oraz 
samorządowej, w tym Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
lub innego ministra w Rządzie Rzeczypospolitej Polskiej 
inne centralne lub terenowe organy polskiej 
administracji rządowej, lub każdy inny podmiot 
lub urząd reprezentujący polską administrację rządową, 
powołany z mocy prawa lub na podstawie porozumień 
do rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu 
polskiej administracji rządowej. 

„SPV” SPV – (powszechnie stosowany w obrocie skrót od ang. 
„Special Purpose Vehicle”) oznacza spółkę celową, 
utworzoną na potrzeby realizacji przedsięwzięcia 
partnerstwa publiczno-prywatnego.  
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„Ustawa o Drogach 
Publicznych” 

oznacza ustawę z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych.  

„Umowa o PPP” oznacza umowę, która w wyniku postępowania 
o zawarcie umowy o PPP zostanie podpisana przez 
Promotora z wybranym Partnerem Prywatnym. 

„Ustawa o PPP” oznacza ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym. 

„Ustawa Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane. 

„Ustawa PZP” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

„Utrzymanie Dróg” oznacza utrzymanie Dróg na warunkach określonych 
w Umowie o PPP, w tym użytkowanie i zarządzanie 
wszelkimi systemami określonymi w Umowie, roboty 
(remonty, montaże) oraz ochrona i utrzymanie Drogi 
w rozumieniu Ustawy o Drogach Publicznych. 

„Zamawiający” oznacza Ministra Infrastruktury i Rozwoju lub Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju.  

„Zamówienie” oznacza Zamówienie udzielone Konsorcjum przez MIR 
na podstawie umowy z dnia 26 maja 2014 r.  

„Zespół Doradców” oznacza Doradcę Technicznego Doradcę 
Finansowego oraz Doradcę Prawnego.  

„ZRID” oznacza zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 
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2. Wstęp – założenia dot. Projektu oraz celów 
Etapu I doradztwa 

2.1 Założenia dotyczące Projektu 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przeprowadziło nabór projektów inwestycyjnych 
w samorządowym sektorze drogowym. Celem naboru było zidentyfikowanie projektu 
pilotażowego, który uzyska wsparcie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na rzecz 
przygotowania i realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, 
a także uzyskanie dokumentacji wzorcowej i doświadczeń, które będą mogły być 
wykorzystane przez innych inwestorów publicznych. 

Zdecydowano, że projektem, który uzyska wsparcie, jest Program przebudowy 
i utrzymania dróg wojewódzkich realizowany w formule PPP, zgłoszony przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.  

Zgodnie z koncepcją Promotora, przedmiotem Programu ma być Przebudowa 
i Utrzymanie wybranej części dróg wojewódzkich, będących w zarządzie 
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, stanowiącej wyspecjalizowaną 
samorządową jednostkę budżetową, utworzoną przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego.  

Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego będzie wykonanie prac 
budowlanych połączone ze świadczeniem usług oraz wyposażenie dróg (składnika 
majątkowego) w urządzenia (np. systemy ITS) podwyższające ich wartość 
i użyteczność, połączone z utrzymaniem i zarządzaniem składnikiem majątkowym 
w zakresie, jaki jest wyszczególniony we właściwych artykułach (art. 19, art. 20 i art. 
20a i dalsze) Ustawy o Drogach Publicznych.  

DSDiK we Wrocławiu wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego zadania zarządcy dróg wojewódzkich m.in. w zakresie: planowania, 
budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich wraz z infrastrukturą 
techniczną związaną z drogami. DSDiK posiada w zarządzie ponad 2240,43 km dróg 
wojewódzkich o różnych parametrach technicznych oraz o różnym standardzie 
utrzymania, a także obiekty inżynierskie jak m.in.: mosty i wiadukty – 459 szt., kładka 
dla pieszych – 1 szt. i przejścia podziemne – 2 szt. 

Do opracowywanego Programu Promotor zakwalifikował 17 dróg wojewódzkich 
o łącznej długości ok. 315 km. Dobór Dróg PPP był podyktowany funkcjonalnością 
sieci, która tworzy układ trasy obwodnicowej Wrocławia, a jednocześnie zapewnia 
dostęp do autostrady A4, drogi ekspresowej S8, dróg krajowych DK5, DK8, DK15, 
DK35, DK94 z ominięciem zurbanizowanego obszaru miasta Wrocławia. W zakresie 
Projektu znajdują się odcinki dróg wojewódzkich tworzących układ promienisty 
łączący trasę obwodnicową z obszarem Wrocławia. Listę Dróg PPP planowanych 
do objęcia w ramach Programu zaprezentowano poniżej. 
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Tabela 1. Wykaz dróg wojewódzkich wstępnie planowanych do przebudowy 
i utrzymania w ramach PPP 

Droga nr  km drogi Długość Przebieg 

336 9+060-14+434 5,374 Brzezinka Średzka-Pisarzowice-Marszowice  

340 26+206-47+800 21,594 Bukowice – Trzebnica (skrz. z DK nr 5 zjazd na 
obwodnicę) 

340 49+750-78+726 28,976 skrz. z DK nr 15 (Trzebnica) – Oleśnica skrz. z DK nr 8 

341 14+455-33+780 19,325 nowe rondo w Brzegu Dolnym – Pęgów – skrz. z DW 
nr 342 

342 10+233-22+180 11,947 gm. Wrocław – Szewce – Oborniki Śl. – skrz. z DW 
nr 340 

346 0+000-68+995 68,995  
Środa Śląska – Kąty Wrocławskie (DW 347) – 
Gniechowice – Stary Śleszów – Gaj Oławski (skrz. 
396) – Godzikowice  

347 3+591-18+726 15,135 Wrocław – Pietrzykowice – Kąty Wrocławskie 

348 0+000-3+497  3,497 Małuszów (DK 35) – A4 – (węzeł Pietrzykowice) 

362 0+000-12+604 12,604 
Kąty Wrocławskie (DW 347) Wszemiłowice-
Stoszyce – Romnów – Skałka – Jornałtów – 
Wrocław 

370 0+000-4+274 4,274  Mokronos Dolny (skrz. DW 347) – Smolec 

395 5+911-36+049 30,138 gr. m. Wrocław – Strzelin – skrz. z DW nr 396 

396 0+000-6+457 14+718-34+555 26,294 Bierutów do sk. z DK nr 94 

396 34+555-59+238 24,683 skrz. z DK nr 94 – Oława – Strzelin – skrz. z DW nr 395  

404 0+000-1+075 1,075 Stacja Kolejowa Szewce – DW 342 

440 0+000-1+220 1,220 Stacja Kolejowa Borowa Oleśnicka – DK 8 

446 0+000-0+096 0,096 Stacja Kolejowa Długołęka – DK 8 

451 0+000-15+ 874 15,874 (DK 8) Oleśnica – Bierutów 

455 9+900-32+105  22,205 Kamieniec wrocławski – Jelcz Laskowice – Oława 
(DW 396) 

344 0+000-1+727 1,727 SK z drogą 348 – do nowego ronda w budowie (SK 
z DK35) 

Ogółem  315,033  
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Rysunek 1. Drogi wojewódzkie objęte programem PPP 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PPP-mapka – DSDiK 2014 r. 
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W pierwotnej koncepcji Promotora Program miał zostać zrealizowany w 15 lat, przy 
czym okres samej przebudowy przewidziano na 2-3 lata. Wartość nakładów 
inwestycyjnych oszacowano na poziomie 466 862 400,00 PLN, a wynagrodzenie dla 
Partnera Prywatnego miało przyjąć formę opłaty za dostępność. 

Planowana Przebudowa wytypowanych do Programu Dróg PPP ma doprowadzić 
do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz 
ulepszenia powiązań z drogami krajowymi i drogami powiatowymi i gminnymi, 
zwiększając dostępność krajowych i lokalnych ośrodków gospodarczych. 

W wyniku realizacji Programu nastąpi podniesienie poziomu i jakości życia 
społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki 
intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury 
drogowej, o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno-
gospodarczego województwa dolnośląskiego.  

Strategicznym celem inwestycji transportowych na Dolnym Śląsku winna być 
integracja przestrzeni regionu z przestrzenią reszty kraju oraz przestrzenią krajów 
sąsiednich, a także integracja wewnętrzna regionu. Ponadto istotą inwestycji winno 
być podniesienie efektywności sieci transportowej w celu wzmocnienia gospodarki 
regionu. 

2.2 Podstawa Raportu z Etapu I 

Do realizacji usługi świadczenia kompleksowego doradztwa dla strony publicznej 
przy przygotowaniu i realizacji pilotażowego projektu partnerstwa publiczno-
prywatnego z samorządowego sektora drogowego Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju wybrało konsorcjum PwC Polska Sp. z o.o. oraz Hogan Lovells (Warszawa) 
LLP (Spółka partnerska). Konsorcjum zobowiązane jest do świadczenia doradztwa 
prawnego, ekonomiczno-finansowego oraz technicznego na rzecz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w celu wyboru Partnera 
Prywatnego dla realizacji projektu pn. „Program przebudowy i utrzymania dróg 
wojewódzkich realizowany w formule PPP”. Umowa jest częściowo finansowana 
przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-
2013. 
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• zaproponowania szczegółowego harmonogramu realizacji działań do 
zamknięcia finansowego, w tym aplikowania o środki UE; 

• przeprowadzenia testów rynkowych, w tym zebrania i analizy informacji na temat 
zainteresowania Projektem podmiotów prywatnych, zarówno przedsiębiorstw 
budowlanych jak i instytucji finansujących; określenia warunków brzegowych 
wejścia inwestorów do Projektu; zaprezentowania wniosków i rekomendacji 
wynikających z przeprowadzonych konsultacji w odniesieniu 
do opracowywanego Projektu. 

• opracowania wstępnego Modelu Finansowego. 

Zakres Raportu został ograniczony do zakresu oraz jakości informacji i dokumentów 
udostępnionych przez Promotora oraz dokumentów pozyskanych przez Doradców. 

Prawidłowość, kompletność i prawdziwość wniosków i informacji zawartych 
w Raporcie została uzależniona od prawidłowości, kompletności i prawdziwości 
dokumentów i informacji przekazanych przez Promotora.  

2.4 Struktura Organizacyjna Etapu I 

W Etapie I aktywnie uczestniczyli przedstawiciele zarówno strony publicznej, jak 
i Doradców. Zamawiający oraz Promotor brali udział w spotkaniach wewnętrznych 
oraz z podmiotami zewnętrznymi w trakcie testowania rynku. Byli oni również 
odpowiedzialni za dostarczanie odpowiednich danych dotyczących Projektu oraz 
przekazywanie uwag do materiałów opracowywanych przez Konsorcjum. 

W ramach Konsorcjum wytypowany został zespół ekspertów spełniający wymogi 
postawione przez Zamawiającego. Pieczę nad zespołem sprawuje Komitet 
Nadzorujący, w skład, którego wchodzą przedstawiciele szczebla zarządzającego 
Konsorcjum – partnerzy PwC i Hogan Lovells, posiadający bogate doświadczenie 
przy realizacji transakcji w formule PPP, a także wiedzę branżową w zakresie sektora 
drogowego w Polsce. W Etapie I prace projektowe realizowali eksperci finansowi, 
prawni oraz techniczni. Opisana w tym miejscu struktura organizacyjna Etapu I 
została zaprezentowana na rysunku. 
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Rysunek 3. Struktura organizacyjna 

 

W ramach Etapu I Zamawiający, Promotor oraz Zespół Doradców wykorzystał szereg 
narzędzi komunikacji. Zasadą stosowaną przez Konsorcjum było niezwłoczne 
reagowanie na zapytania i wątpliwości Zamawiającego i Promotora, które było 
możliwe m.in. dzięki ciągłej wymianie informacji z wykorzystaniem Biura Projektu. Na 
rysunku poniżej zaprezentowano kanały komunikacji wykorzystane do kontaktu 
pomiędzy Zamawiającym, Promotorem a Doradcami. 
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3. Badanie zasadności realizacji Projektu 
wg założeń Promotora 

Projekt wskazany przez Promotora do realizacji przy wykorzystaniu modelu PPP został 
przeanalizowany przez Zespół Doradców w ramach analiz prawnych, technicznych  
i ekonomiczno-finansowych.  

Analiza prawna wykazała, że nie istnieją przeszkody prawne do realizacji Projektu, 
a przy właściwym jego ustrukturyzowaniu możliwe jest osiągnięcie niższych kosztów 
dla Podmiotu Publicznego. Analiza techniczna wskazuje na konieczność realizacji 
znaczących inwestycji w Projekt przy założeniu, że utrzymanie będzie następnie 
prowadzone w oparciu o ustalone standardy. Analiza ekonomiczno-finansowa 
wskazuje wysokość środków niezbędnych do zabezpieczenia w budżecie Podmiotu 
Publicznego w celu sfinansowania opłaty za dostępność.  

Należy podkreślić, że PPP w swej naturze nie jest instrumentem zapewnienia 
wykonania określonych robót budowlanych, lecz sposobem na realizację zadania 
publicznego, które spoczywa zgodnie z przepisami ustrojowymi (art. 14 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa) na Podmiocie Publicznym. 
Zadania samorządu Województwa Dolnośląskiego należy oceniać zatem przez 
pryzmat celów publiczno-prawnych, takich jak pobudzanie aktywności 
gospodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki 
województwa, kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego, których osiągnięcie 
winno nastąpić również poprzez zapewnienie nowoczesnej sieci drogowej 
w województwie. 

Realizując Projekt w modelu PPP, Podmiot Publiczny nie skupia się na określeniu 
sposobów realizacji celów (nie przekazuje w szczególności projektu budowlanego), 
lecz jedynie specyfikuje istotne parametry czy cechy, które należyta realizacja 
zadania publicznego powinna osiągnąć. W rezultacie, w przypadku oceny modelu 
PPP poprzez porównanie do modelu tradycyjnego, należy wziąć pod rozwagę 
znacznie szersze spektrum uwarunkowań i skutków niż tylko wartość samych 
nakładów inwestycyjnych.  

Zatem dopiero całość tak rozumianych kosztów i konsekwencji realizacji zadania 
publicznego w modelu tradycyjnym może być porównywana do Modelu PPP. Inne 
ujęcie byłoby nieprawidłowe metodologicznie i prowadziło do fałszywych wniosków. 

Promotor planował pozyskanie dofinansowania unijnego na realizację Projektu. 
Na podstawie testów rynkowych, opisanych w Rozdziale Testy rynkowe oraz zgodnie 
z artykułem 63 Rozporządzenia 1303/2013 założono, że beneficjentem projektu 
hybrydowego będzie Podmiot Publiczny. W takim przypadku umowa na 
dofinansowanie mogłaby być podpisana jeszcze przed rozpoczęciem 
postępowania na wybór Partnera Prywatnego, przy odpowiednio zdefiniowanym 
zakresie rzeczowym Projektu. Jednakże w przypadku Projektu, postępowanie na 
wybór Partnera Prywatnego zakładane jest na początku 2015 r., więc zarówno 
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działania związane z aplikacją o środki UE, jak i umowa na dofinansowanie będą 
mogły mieć miejsce równolegle do postępowania przetargowego lub krótko po 
wyborze Partnera Prywatnego. 

Biorąc pod uwagę dwa powyższe kluczowe założenia, tzn. że Projekt będzie 
realizowany w modelu PPP i do Projektu pozyskane zostaną fundusze UE, Zespół 
Doradców przeanalizował takie warianty i porównał je do realizacji Projektu metodą 
tradycyjną. Do właściwego porównania użyto okresu i wysokości nakładów, jakie 
musiałby ponieść Promotor gdyby chciał doprowadzić Drogi do stanu 
porównywalnego z tym, jaki jest możliwy do uzyskania przy zastosowaniu Modelu 
PPP. Wyniki analiz zaprezentowane zostały w kolejnych rozdziałach. 

3.1 Obszar techniczny 

Zadaniem Doradcy Technicznego w ramach analiz była ocena stanu Dróg PPP, 
której dokonał na podstawie przekazanej dokumentacji oraz wizji lokalnej. Doradca 
Techniczny zagregował, uporządkował i przeanalizował dostępne dane; opracował 
model ruchu oraz wybrane założenia do analizy finansowej. Przeprowadzenie analizy 
technicznej stanu Dróg PPP niezbędne było do określenia racjonalnych przesłanek 
decyzji technicznych, ekonomiczno-społecznych, finansowych, organizacyjnych 
i prawnych, podejmowanych w celu zaspokojenia wymaganego poziomu usług 
transportowych realizowanych w systemie sieci drogowej województwa w ramach 
Projektu. Analiza ukierunkowana była na aspekt trwałości i jakości Dróg PPP, 
zgodności parametrów z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach, 
a także na określenie poprawności stanu tych Dróg PPP w kontekście 
bezpieczeństwa ruchu. Wyniki analizy określiły kolejność, zakres przebudów, zakres 
remontów i utrzymania analizowanych Dróg PPP. 

Stan techniczny Dróg PPP został poddany Analizie na podstawie informacji 
przedstawionych przez DSDiK zawartych w: 

• Książkach Dróg i protokołach przeglądów z 2013 r.; 

• Ewidencji obiektów mostowych i przepustów; 

• Sprawozdaniach opartych o System SOSN (GDDKiA) (koleiny); 

• Wynikach badań odwiertów i ugięć; 

oraz na podstawie obserwacji własnych w czasie wizji lokalnej.  

W celu przeprowadzenia Analizy oraz kategoryzacji zjawisk technicznych i stanu Dróg 
PPP, określone zostały propozycje standardów, jakie powinny zostać osiągnięte przez 
Drogi PPP w zakresie Przebudowy i Utrzymania. Standardy zostały zdefiniowane 
na podstawie Rozporządzenia w sprawie Warunków Technicznych Dróg Publicznych, 
w powiązaniu z przepisami Prawa Budowlanego, Ustawy o Drogach Publicznych, 
Prawa o Ruchu Drogowym oraz normami i wytycznymi technicznymi. 
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Przepisy Rozporządzenia w Sprawie Warunków Technicznych Dróg zapewniają 
spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa użytkowania, nośności 
i stateczności konstrukcji, ochrony środowiska, warunków użytkowych odpowiednich 
do przeznaczenia Drogi. 

Przyjęte standardy oraz ustalone na ich podstawie odstępstwa istniejącego stanu 
Dróg były podstawą ustalenia wartości nakładów niezbędnych na Przebudowę 
i Utrzymanie Dróg.  

Do Analizy i oceny stanu Dróg PPP zostały wykorzystane materiały dostarczone przez 
Promotora oraz pozyskane samodzielnie przez zespół Doradców Technicznych: 

• dane dotyczące nawierzchni – dane dostarczone przez DSDiK; 

• stan nawierzchni – dane dostarczone przez DSDiK z systemu oceny stanu 
nawierzchni DSDiK; 

• obiekty inżynierskie – dane dostarczone przez DSDiK; 

• pomiary ruchu drogowego – dane z Generalnego Pomiaru Ruchu z 2010 r.; 

• zdarzenia drogowe – dane z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu 
i DSDiK; 

• prognoza ruchu z wykorzystaniem modelu sieci krajowej GDDKiA – dane własne. 

Zgodnie z przepisami o drogach publicznych, drogi wojewódzkie powinny mieć 
parametry techniczne i użytkowe odpowiadające klasie G (drogi główne) lub 
Z (drogi zbiorcze), a wyjątkowo Gp (drogi główne ruchu przyspieszonego).  

Poza zapewnieniem wymienionej wyżej charakterystyki, zostało założone ulepszenie 
poziomu bezpieczeństwa ruchu. 

Inne szczegółowe parametry techniczne zostały określone w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. i innych przepisach technicznych 
i normach. 

W dniach 24 i 25 lipca 2014 r. Doradca Techniczny wraz z przedstawicielami DSDiK 
odbyli wizję terenową celem poznania i dokonania oceny infrastruktury i Dróg PPP. 
Oględzinami objęto 315,03 km dróg, to jest całość objętą programem PPP.  



 

 21/77 

 

 

 

 

 

Zły stan techniczny 
w całym przekroju 

Spękania 
przyczółku mostu 



 

 22/77 

3.1.1 Ocena stanu Dróg PPP oraz zakres Projektu 

W toku wizji terenowej, Doradcy Techniczni wyrywkowo porównali oceny stanu 
technicznego zawarte w Protokołach okresowej kontroli rocznej sporządzone przez 
personel Promotora z własną oceną stanu nawierzchni i innych elementów pasa 
drogowego. Stwierdzono zgodność ocen stanu technicznego i pełną przydatność 
dokumentów Promotora do dalszych analiz. Wizja potwierdziła duże zróżnicowanie 
stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, co jest zgodne z wynikami analiz 
oceny stanu Nawierzchni. Dodatkowo, dokonano oględzin wybranych obiektów 
inżynierskich oraz przydrożnego systemu odwodniającego.  

W trakcie wizji lokalnej, Doradcy Techniczni obserwowali także inne elementy pasa 
drogowego, takie jak pobocza, odwodnienie, chodniki, bariery, oznakowanie 
pionowe i poziome słupki, zieleń, zjazdy. Stan techniczny tych elementów 
odpowiada zapisom w Protokołach okresowej kontroli rocznej. Stan wymienionych 
elementów oceniany był najczęściej jako niepokojący „3”.  

Stan techniczny wyposażenia drogi (elementów pasa drogowego) odbiega 
od wymogów technicznych oraz prawnych, stwarzając zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ruchu oraz trwałości istniejących nawierzchni (pobocza, rowy). 
W toku przebudów należy wszystkie elementy objąć szczegółowymi projektami 
budowlanymi i wykonawczymi. W szczególności należy sporządzić kompleksowe 
i aktualne projekty organizacji ruchu.  

Na podstawie wizji lokalnej oraz dostępnych na tym etapie dokumentów, Doradca 
Techniczny ocenił, że w sieci Dróg PPP zaledwie na 30% ich ogólnej długości 
występuje akceptowalny stan Nawierzchni i aż 45% znajduje się w stanie 
przedawaryjnym lub niedostatecznym. Ze względu na występujące koleiny, aż 67% 
sumarycznej długości odcinków wymaga natychmiastowych robót naprawczych 
(głębokość koleiny powyżej 30 mm) lub zaplanowania robót remontowych (koleiny 
o głębokości 20-30 mm). Uwzględniając drogi w stanie niepokojącym 
i wymagającym dalszych szczegółowych badań, ilość dróg którymi w pierwszej 
kolejności należy się aktywnie zająć wynosi 70%. Tak wysoki procent oznacza de 
facto katastrofalny stan rozważanej sieci Dróg PPP. 
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Rysunek 5. Mapa stanu technicznego sieci dróg PPP 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PPP-mapka – DSDiK 2014 r. 

W związku z istniejącym natężeniem ruchu i z przewidywanym jego wzrostem, w tym 
szczególnie pojazdów ciężarowych i autobusów oraz wzrostem nacisków 
jednostkowych od kół pojazdów, niezbędne jest doprowadzenie konstrukcji jezdni 
do nośności 100 kN. 

Doradca Techniczny opracował na potrzeby Analiz prognozę kategorii ruchu, 
obejmującą Drogi PPP. Prognozę tę wykonano na podstawie prognozowanego 
docelowego natężenia ruchu SDR w poszczególnych horyzontach na podstawie 
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obowiązującego Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych 
i Półsztywnych, stosowanego do projektowania nawierzchni dróg publicznych. 
Prognoza ruchu, będąca podstawą wyznaczenia kategorii ruchu, uwzględnia udział 
pojazdów ciężarowych, ciężarowych z przyczepą oraz autobusów. Udział pojazdów 
o nacisku osi porównawczej 115 kN uwzględniony jest w metodzie wyznaczania SDR 
za pomocą odpowiednich współczynników. 

Do destrukcji Nawierzchni, poza czynnikami ruchu drogowego, przyczyniają się także 
niesprawne systemy odwodnienia drogi, zaszłości technologiczne nie 
korespondujące z obecnymi wymogami systemu transportowego.  

W związku z wykonaniem przez Doradcę Technicznego modelowania ruchu przy 
pomocy symulacji komputerowej z wykorzystaniem krajowego modelu ruchu 
GDDKiA został określony dodatkowy zbiór danych dotyczących SDR w latach 2030 
i 2035. Na podstawie wykonanych obliczeń wyznaczono kategorię ruchu dla 
poszczególnych odcinków na podstawie sumarycznej liczby równoważnych osi 
standardowych 100kN w całym okresie projektowym (okresie kontraktu) wg zasad 
zawartych w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 
i półsztywnych” – wyd. 2014 r. (Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.). 

W dalszych analizach i pracach należy uwzględnić prognozowany ruch, także 
w aspekcie wyczerpania przepustowości obecnych przekrojów normalnych dróg. 
Natężenie prognozowane dla okresu Projektu w godzinach szczytu osiąga wartości 
krytyczne co oznacza definitywne pogorszenie usług transportowych, obniżenie 
komfortu użytkowników i mieszkańców sąsiadujących terenów oraz wskazuje na 
konieczność przeprowadzenia inwestycji modernizujących skrzyżowania, rozwój 
systemu sterowania, a także konieczność budowy obwodnic obszarów zabudowy. 
Fakty te winny mieć wpływ na strukturę umowy pomiędzy Podmiotem Publicznym 
a Partnerem Prywatnym ze względu na etapowość i zakres zmienności technicznych 
parametrów wyjściowych (długość i powierzchnia dróg, kategoria ruchu, 
organizacja ruchu itp.). 

Doradca Techniczny w ramach Analiz przeprowadził również ocenę stanu 
technicznego obiektów inżynierskich w analizowanej sieci Dróg PPP tj.: 

• 45 obiektów mostowych; 

• 20 przepustów o wielkości powyżej 1.5 m (wartość przybliżona).  

Nie wyodrębniano mniejszych przepustów drogowych przyjmując, że są one częścią 
składową odwodnienia drogi. 

Wszystkie Obiekty mostowe zbudowane przed 1985 rokiem, co stanowi 95% obiektów 
na analizowanej sieci Dróg PPP, zaprojektowano w oparciu o stare normy 
obciążeniowe. Ze względu na ten fakt, przenoszą one obciążenie maksymalnie 
do 30 ton (obliczeniowe obciążenie to 40 ton). Nie odpowiada to nowym 
standardom, gdzie obiekty inżynierskie w ciągu drogi klasy Z i wyższych powinny 
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przenosić obciążenie min 50 ton (a obliczenia prowadzone są dla pojazdów 
normowych 80 tonowych). Nowe wymagania normowe co do wielkości obciążenia 
są efektem ciągle zwiększającej się dopuszczalnej wagi i liczby samochodów 
ciężarowych poruszających się po polskich drogach. Ta tendencja charakteryzuje 
się ciągłym wzrostem i znajduje swoje odzwierciedlenie w aktualizacji przepisów 
prawa i norm, w tym na skutek dostosowania do prawodawstwa UE.  

Takie zmiany spowodowane dopuszczeniem do ruchu pojazdów o zwiększonych 
naciskach jednostkowych i gabarytach dokonały się również w dziedzinie 
projektowania obiektów inżynierskich. Od 31 marca 2010 roku obowiązuje norma PN-
EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 2: „Obciążenia 
ruchome mostów, która wnosi większe sumaryczne obciążenia mostów niż 
dotychczasowa polska norma „PN-85/S-10030 – Obiekty mostowe. Obciążenia”. 
Norma europejska nie jest jeszcze w pełni wykorzystywana, ponieważ brakuje 
załącznika krajowego. Sytuacja wzrastającego ciężaru i natężenia ruchu 
ciężarowego przenosi się na jakość dróg i obiektów inżynierskich nie tylko 
w województwie dolnośląskim, ale w całym kraju. Obiekty mostowe w wyniku 
przeciążenia w połączeniu ze złym stanem utrzymania ulegają gwałtownej 
degradacji i wymagają wcześniejszych modernizacji niż zakładano to na etapie ich 
projektowania i budowy.  

Na stan techniczny Obiektów mostowych na analizowanej sieci Dróg PPP ma wpływ 
szereg uwarunkowań, które można podzielić na trzy podstawowe grupy (źródła: 
portal internetowy GDDKiA, doświadczenia Doradcy, wizja lokalna): 

• uwarunkowania wynikające z oddziaływania ruchu drogowego; 

• uwarunkowania wynikające z klimatu i zanieczyszczeń środowiska naturalnego; 

• uwarunkowania wynikające z naturalnego zużycia konstrukcji, przyjętych 
rozwiązań konstrukcyjnych oraz jakości zastosowanych materiałów. 

Na podstawie Analiz dostępnych materiałów, otrzymanych z DSDiK oraz w wyniku 
wizji lokalnej można stwierdzić, że praktycznie wszystkie obiekty inżynierskie (za 
wyjątkiem wiaduktu nad linią kolejową nr 16180021 w Biskupicach Oławskich, 
wyremontowanego w 2013 r. oraz mostu nr 16180015 w Świerzynie, wybudowanego 
w 2000) należy przebudować lub gruntownie zmodernizować. Dotyczy to zarówno 
mostów, wiaduktów, jak i przepustów. 

W trakcie prowadzonych prac analitycznych – w rezultacie badania rynku, a także 
oczekiwań Doradców – Promotor podjął badania w zakresie trwałości zmęczeniowej 
istniejących konstrukcji nawierzchni. Prace obejmują wykonanie odwiertów 
rdzeniowych oraz badanie ugięć istniejących konstrukcji. Działania te do momentu 
przygotowania Raportu z Etapu I nie zostały zakończone, a ich wyniki zostaną 
uwzględnione na dalszych etapach, co pozwoli na precyzyjne określenie zakresu 
Projektu, w szczególności na etapie Przebudów/ Budów. 
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3.1.2 Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

Na podstawie otrzymanych danych (Promotor, Policja) przeprowadzono ocenę 
stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach objętych Programem PPP. 

Udział procentowy liczby zdarzeń w odniesieniu do ogólnej liczby wypadków 
na drogach wojewódzkich przekracza procentowy udział Dróg PPP w całkowitej 
długości dróg wojewódzkich, wskazując na zwiększoną koncentrację miejsc 
niebezpiecznych w wytypowanej sieci Dróg PPP. 

Ilość zdarzeń odniesionych do pracy przewozowej realizowanej na poszczególnych 
odcinkach Dróg PPP wskazuje na wysokie zagrożenia bezpieczeństwa na drogach nr 
440 i 446 oraz 340, 342, 395 (w kolejności wielkości wskaźnika). 

Ze względu na ciężkość wypadków (zabici) szczegółowych analiz wymagać będą 
drogi 341, 342, 395, 455 charakteryzujące się największym wskaźnikiem ofiar 
śmiertelnych w odniesieniu do długości drogi. 

W celu poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla dróg objętych 
projektem PPP  doradca postuluje wykonanie audytów BRD na etapie projektowania 
przebudów oraz w fazie utrzymania, w celu wyeliminowania lub zredukowania 
przyczyn zdarzeń wynikających ze stanu technicznego drogi i jej utrzymania. 

Przy analizie aspektu bezpieczeństwa ruchu oraz na potrzeby sporządzenia audytu 
BRD Promotor winien posiłkować się treścią zarządzenia nr 29 GDDKiA z dnia 
11.06.2014 r., które wskazuje na audyt BRD jako właściwy dla etapu przebudowy 
drogi (zamiast ocen BRD właściwych dla dróg planowanych). Audyt ma wykazać 
ich poprawność lub nie i wskazać metody/działania poprawiające BRD. Zostanie on 
także zastosowany do opracowania dokumentacji i wniosków w zakresie ochrony 
środowiska oraz decyzji ZRID lub zgłoszenia przebudowy Drogi. 
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3.1.3 Ochrona środowiska 

W ramach analizy problematyki ochrony środowiska zbadano aktualny stan prawny 
odnoszący się do przedmiotu Projektu i wstępnie potencjalne ograniczenia dla 
realizacji Projektu PPP. Zgodnie z opracowaniem „Zmiany w postępowaniach 
administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, GDOŚ 2011 r.”, 
Inwestor planujący realizację danego przedsięwzięcia w pierwszej kolejności musi 
sprawdzić czy zgodnie z rozporządzeniem wymaga ono przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko i wydania Decyzji Środowiskowej po dokonaniu tej 
oceny, tj. czy jest to inwestycja, dla której będzie z mocy prawa wymagany raport 
o oddziaływaniu na środowisko, zwany potocznie raportem środowiskowym (tzw. 
I grupa), czy też inwestycja może otrzymać Decyzję Środowiskową bez oceny, 
a więc i bez raportu (tzw. II grupa, w której organ ochrony środowiska ocenia czy 
potrzebna jest ocena). Następnie inwestor występuje o Decyzję Środowiskową 
według przepisów dla danej grupy przedsięwzięć. Z ostateczną decyzją 
środowiskową można składać dokumenty albo do pozwolenia na budowę, albo 
do zgłoszenia przebudowy. 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 Ustawy o Udostępnianiu Informacji o Środowisku, uzyskanie 
Decyzji Środowiskowej jest wymagane dla planowanych: 

• przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

• przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Biorąc pod uwagę zakres i charakter Dróg PPP analizowanych w niniejszym Raporcie 
należy stwierdzić, że nie zaliczają się one do dróg będących przedsięwzięciami 
zawsze wymagającymi przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
(w rozumieniu przepisów w sprawie ochrony środowiska). 

Dla odcinków o długości mniejszej niż 1 km nie ma obowiązku przeprowadzania 
oceny oddziaływania na środowisko. Powyższe będzie miało swoje zastosowanie, 
jeśli w ostatecznym harmonogramie odcinki te nie zostaną połączone z innymi 
i wskazane do realizacji w dłuższym zakresie. 

W przypadku pozostałych odcinków Dróg PPP będących przedmiotem Analizy 
należy przeprowadzić badanie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko.  

Dla Dróg PPP należy przeprowadzić postępowanie screeningowe, w którym to 
właściwy organ stwierdzi w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie karty informacyjnej 
przedsięwzięcia. 

Zakres informacji wymaganych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia omówiony 
jest w art. 63 ust. 1 Ustawy o Udostępnianiu Informacji o Środowisku. 

Należy rozważyć opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
całego zamierzenia objętego zakresem Projektu, a w późniejszym etapie dla 
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konkretnego Odcinka Drogi, ciągu drogi wojewódzkiej lub powiązanych ze sobą 
funkcjonalnie kilku dróg i uzyskanie decyzji środowiskowej w sposób opisany 
w pierwszej części niniejszego rozdziału. 

W opracowaniach środowiskowych (KIP i/lub Raportach OOŚ) oraz w treści wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy każdorazowo 
odnieść się do wyżej wymienionej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
aby uniknąć ryzyka nieotrzymania dofinansowania unijnego na realizację zamierzeń 
inwestycyjnych w ramach PPP (niedopuszczalne jest dzielenie przedsięwzięcia w celu 
uniknięcia obowiązków w zakresie ochrony środowiska). 

3.1.4 Aktualna organizacja zarządzania drogami wojewódzkimi  

Drogowy system transportowy Województwa Dolnośląskiego tworzą drogi krajowe 
zarządzane przez GDDKiA oraz drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne zarządzane 
przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego.  

Kompetencje DSDiK 

Funkcje zarządcy dróg wojewódzkich pełni w odniesieniu do Dróg zarząd 
województwa i utworzona przez niego wyspecjalizowana samorządowa jednostka 
budżetowa tj.: DSDiK.  

DSDiK wykonuje ponadto zadania zarządcy infrastruktury kolejowej na podstawie 
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.  

Zarządzanie wszystkimi drogami wojewódzkimi przez DSDiK obejmuje zakres 
planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wraz 
z infrastrukturą techniczną związaną z drogami, obiektów inżynierskich na tych 
drogach, a także obiektami i urządzeniami związanymi z inżynierią ruchu drogowego.  

DSDiK w swojej strukturze organizacyjnej posiada komórki pn. „służba utrzymaniowa” 
składającą się z „zespołu administracyjno-technicznego” i „inspektorów nadzoru”, 
które odpowiadają za kontrolę stanu dróg i podejmowanie planowych 
i pozaplanowych działań związanych z przejezdnością i bezpieczeństwem ruchu.  

Na obecnym etapie Promotor nie posiada koncepcji funkcjonowania służby 
utrzymaniowej, w której zakres kompetencji wchodzą Drogi objęte Projektem. 
Przekazanie jednak Parterowi Prywatnemu Dróg w Utrzymanie oznacza, iż część 
funkcji zarządczych Promotora zostanie zastąpiona funkcjami kontrolnymi i konieczne 
będzie stworzenie struktury organizacyjnej, której celem będzie sprawne 
nadzorowanie realizowania Umowy o PPP przez Partnera Prywatnego oraz 
efektywne rozliczanie go z efektów dostępności, poprzez weryfikowanie realizacji 
ustalonych w Umowie o PPP wskaźników dostępności.  
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Kompetencje GDDKiA 

Zgodnie z Ustawą o Drogach Publicznych GDDKiA wykonuje zadania zarządcy 
w obszarze skrzyżowań dróg krajowych i autostrad z drogami wojewódzkimi.  

W tym zakresie aktualnie brak precyzyjnej koordynacji reguł dzielących teren 
wykonywania czynności utrzymania i kompetencji zarządzania pomiędzy GDDKiA 
i DSDiK. Niezbędne jest precyzyjne określenie (za pomocą pikietażu) punktów 
rozdzielających kompetencje utrzymaniowe GDDKiA i DSDiK w obszarze skrzyżowań 
dróg krajowych i autostrad z drogami wojewódzkimi. Działanie to jest niezbędne 
w celu precyzyjnego ustalenia granic kompetencji w Umowie o PPP. 

Udział Powiatów w zarządzaniu Drogami PPP 

Część zadań DSDiK została przekazana do zarządów powiatowych na mocy 
porozumień zawartych z Powiatami. 

Porozumienia z Powiatami zawarte są na czas oznaczony, jednakże przewidują, 
że Promotor może rozwiązać Porozumienie z Powiatem za 3-miesięcznym 
wypowiedzeniem w przypadku przekazania dróg objętych Porozumieniem 
z Powiatem dla celów Projektu. 

3.1.5 Utrzymanie Dróg PPP  

Doradca Techniczny w ramach Analiz sformułował i zaproponował rekomendowany 
poziom standardów utrzymania Dróg PPP przez Partnera Prywatnego, zarówno 
w okresie letnim jak i zimowym.  

Obowiązki Partnera Prywatnego obejmować mają zadania odnoszące się do Dróg 
PPP i w założeniu nie będą wymagały dodatkowej ingerencji Podmiotu Publicznego, 
a Partner Prywatny będzie samodzielnie odpowiedzialny za stan użytkowy Dróg PPP. 

W okresach między remontami kapitalnymi lub Przebudowami, w toku utrzymania 
Partner Prywatny podejmie działania techniczne i organizacyjne niezbędne dla 
utrzymania nieprzerwanego ruchu drogowego na ustalonych ciągach drogowych.  

Prace utrzymaniowe powinny być realizowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, a w szczególności z:  

• Ustawą o Drogach Publicznych; 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dot. Znaków i Sygnałów Drogowych;  

• Prawem o Ruchu Drogowym; 

• Ustawą Prawo Budowlane; 

oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
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Dla realizacji działań w zakresie zimowego i letniego utrzymania każdy z Partnerów 
będzie posiadał strukturę organizacyjną zapewniającą efektywne Utrzymanie oraz 
zapewnienie wskaźników dostępności.  

Partner Prywatny, ale także Partner Publiczny, winni wypracować strategię 
utrzymania sieci Dróg PPP, w tym stworzyć system zarządzania infrastrukturą Dróg 
PPP. Odpowiednie rozwiązania i elementy winny znaleźć się zarówno u Partnera 
Prywatnego jak i Partnera Publicznego (tzw. „System Zarządzania Infrastrukturą 
Drogową”).  

System Zarządzania Infrastrukturą Drogową sieci Dróg PPP winien zawierać:  

• System Zarządzania Nawierzchnią – zawierający metodologię oceny 
i monitoringu stanu nawierzchni oraz sposób zarządzania utrzymaniem 
nawierzchni; 

• System Zarządzania Obiektami Inżynierskimi – zawierający metodologię oceny, 
monitoringu i sposób prowadzenia utrzymania mostów, przepustów i innych 
obiektów inżynierskich; 

• System Zarządzania Organizacją i Bezpieczeństwem Ruchu – zawierający 
metodologię oceny i monitoringu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu; 

• System Zarządzania Wyposażeniem Pasa Drogowego – zawierający metodologię 
oceny i monitoringu odwodnienia, zadrzewienia i innych elementów 
wyposażenia pasa drogowego; 

• System Nadzoru nad Partnerem Prywatnym. 

Doradcy rekomendują stworzenie na potrzeby Umowy o PPP zintegrowanego, 
spójnego i dedykowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Drogową, 
zawierającego kompleksowe Systemy zarządzania Projektem, w tym nadzoru 
nad jakością i dostępnością usług Utrzymania. 

3.1.6 Szacunkowy harmonogram Przebudów i Utrzymania 

W celu określenia niezbędnych nakładów kapitałowych na Przebudowę oraz 
kosztów Utrzymania Dróg PPP w okresie Umowy o PPP, Doradca Techniczny 
sporządził m.in. model natężenia ruchu pozwalający na zaprognozowanie ruchu 
oraz ocenę przepustowości Dróg PPP. 

W ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2010 zmierzony został ruch drogowy 
na Drogach PPP. Pomiar obejmował pojazdy ciężarowe, ciężarowe z przyczepą, 
autobusy, samochody osobowe i dostawcze, motocykle, ciągniki rolnicze. 
W badaniu pominięto ruch rowerowy. 

Na drogach wojewódzkich w skali kraju odnotowano w 2010 r. 23% wzrost ruchu 
w porównaniu z rokiem 2005 (rok GPR). W Województwie Dolnośląskim wskaźnik 
wzrostu ruchu wynosił 1,24. Średnie natężenie ruchu w skali kraju wyniosło w 2010 r. 
3398 pojazdów /dobę. W roku pomiaru średnie natężenie ruchu w Województwie 
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Dolnośląskim kształtowało się poniżej średniej krajowej. Na drogach wojewódzkich 
dominował ruch samochodów osobowych i dostawczych (ok.90,2%). Samochody 
ciężarowe ogółem stanowiły 8,3%. 

Natężenie ruchu przekraczające wartość średnią dla kraju wystąpiło na 187,5 km 
długości Dróg PPP w zakresie dróg kategorii „G” oraz na 16,6 km w zakresie dróg 
kategorii „Z”. 

Dla potrzeb uszczegółowienia Analiz Doradca Techniczny dodatkowo opracował 
prognozę ruchu na obszarze objętym Projektem, w której posłużono się krajowym 
modelem ruchu będącym w posiadaniu GDDKiA. 

Model ten został zbudowany na podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2005 
i badań ankietowych wykonanych w latach 2007-2008. W modelu tym 
odzwierciedlono sieci dróg wojewódzkich, krajowych, ekspresowych oraz autostrad, 
które funkcjonowały w 2005 roku wraz z punktami węzłowymi (skrzyżowaniami, 
miejscami zmian przekroju normalnego i charakteru ruchu).  

Model poddano w skali kraju kalibracji do wyników GPR 2010 w podziale 
na poszczególne kategorie doprowadzając współczynniki determinacji modelu do 
wartości 0,91-0,97.  

W analizowanym obszarze przeznaczonym do Projektu rejony reprezentujące 
powiaty (dzierżoniowski, świdnicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, 
trzebnicki, wołowski, wrocławski, brzeski, namysłowski i miasto Wrocław) zostały 
podzielone na rejony reprezentujące gminy. Dla nowopowstałych rejonów 
zweryfikowano iteracyjnie podłączenia do sieci. 

W kolejnym kroku przeprowadzono generację i dystrybucję podróży posługując się 
parametrem powiązanym z liczbą mieszkańców poszczególnych gmin 
i oddziaływaniami pomiędzy nimi. Wykorzystano funkcję dystrybucji podróży opartą 
na macierzy użyteczności, którą był dystans. Na tej podstawie zostały wprowadzone 
do modelu dodatkowe macierze (dla samochodów osobowych, samochodów 
dostawczych) opisujące podróże ruchu lokalnego.  

Dla uszczegółowienia modelu w obszarze analizy wprowadzono także wyniki GPR 
2010 na drogach wojewódzkich i wykonano weryfikację pod względem zgodności 
natężeń modelowych z natężeniami z pomiarów.  

Opracowany model stanowi podstawę weryfikacji przyjętych kategorii ruchu i po 
dalszej Analizie będzie stanowić materiał Promotora na potrzeby dialogu 
konkurencyjnego. W modelu nie uwzględniono danych dotyczących ruchu 
generowanego przez centra logistyczne ze względu na brak danych.  

Doradca Techniczny rekomenduje zastosowanie wyników metody komputerowego 
modelowania sieciowego do dalszych zastosowań w analizach środowiskowych 
oraz technicznych, a także do wykorzystania w dialogu konkurencyjnym jako 
podstawę projektowania technicznego (PFU).  
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W zależności od harmonogramu wyboru Partnera Prywatnego i dostępności wyników 
Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 r. możliwe jest aktualizowanie modelu sieciowego 
adekwatnie do nowych danych ruchowych oraz faktycznie zrealizowanych nowych 
połączeń w sieci drogowej. 

Wykonane prognozy ruchu wskazują na znaczną zmienność obciążenia 
poszczególnych Odcinków Dróg PPP.  

Dla wyznaczonych w symulacji komputerowej SDR obliczono wielkość ruchu 
w godzinie szczytu na pas ruchu i porównano z wielkością praktycznej 
przepustowości pasa ruchu w wysokości ok. 1600 pojazdów na godzinę. Uzyskane 
wyniki wskazują, że prognozowany ruch nie będzie wymagał dobudowy 
dodatkowych pasów ruchu na odcinkach szlakowych w okresie kontraktu, jednakże 
ze względu na wysokie natężenia ruchu na niektórych odcinkach należy 
przeanalizować konieczność przebudowy skrzyżowań z innymi drogami oraz 
uwzględnić wielkości ruchu w godzinie szczytu w analizach związanych z organizacją 
i sterowaniem ruchem. W związku z występowaniem w okresie kontraktu wysokich 
natężeń ruchu w godzinie szczytu należy także przeanalizować konieczność 
przebudowy skrzyżowań (poszerzenie wlotów) oraz budowy obwodnic miejscowości. 

Jak pokazuje prognoza, na Drogach PPP ogółem występuje wzrost ruchu do roku 
2035, jednakże należy w dalszych działaniach uwzględnić fakt, że na niektórych 
odcinkach Dróg PPP na skutek realizacji planowanej budowy elementów sieci dróg 
krajowych i ekspresowych po roku 2030 następuje spadek natężenia ruchu. 

Dla potrzeb analiz ekonomicznych opracowano hipotetyczny harmonogram 
Przebudów i Utrzymania, w oparciu o następujące wnioski z Analiz:  

• stan nawierzchni został oceniony pod względem deformacji, spękań, wysadzin, 
wybojów, ubytków oraz kolein, wraz z ich zakresem i lokalizacją; 

• obszerne uszkodzenia nawierzchni, takie jak głębokie spękania i koleiny mogą 
oznaczać utratę nośności całej konstrukcji, co generuje konieczność 
kompleksowej Przebudowy odcinka drogi; 

• drogi o stanie nawierzchni niedostatecznym i przedawaryjnym w pierwszej 
kolejności zostały przeznaczone do przebudowy ciężkiej. Obejmuje ona wymianę 
wszystkich warstw konstrukcyjnych wraz z dostosowaniem jej do większych 
natężeń ruchu pojazdów ciężkich o naciskach 100 kN na oś; 

• ze względu na dużą liczbę Dróg o bardzo złym stanie nawierzchni, przebudowy 
ciężkie zostały zaplanowane na dwa lata;  

• prognozowany wzrost natężenia samochodów ciężkich powoduje konieczność 
dostosowania konstrukcji do zmienionej kategorii ruchu na danym Odcinku;  

• jeżeli od dawna niewykonywane były żadne roboty remontowe, bądź nie 
uwzględniały one wzmocnienia nawierzchni dla prognozowanego obciążenia, 
konieczne było zaplanowanie ponownej Przebudowy, uwzględniającej 
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odpowiednie wzmocnienie konstrukcji. W zależności od stanu Nawierzchni, 
została ona przewidziana między 1 a 4 rokiem Projektu; 

• drogi o stanie nawierzchni niepokojącym, nie mające globalnych uszkodzeń, 
zostały przewidziane do odnowy zapobiegawczej. Prace te obejmują wymianę 
warstw ścieralnej i wiążącej Nawierzchni; 

• pozostałe drogi o stanie nawierzchni zadowalającym i odpowiednim, 
zaplanowane zostały do napraw powierzchniowych po upływie ok. 10 lat 
od Budowy bądź ostatniej Przebudowy. Czas ten wynika z zakładanego okresu 
eksploatacji dróg remontowanych klasy Gp, G oraz jest zgodny z obowiązującymi 
warunkami technicznymi przy projektowaniu nawierzchni podatnych 
i półsztywnych. Takie same zabiegi będą miały miejsce po 10 latach na drogach 
przebudowywanych w pierwszych latach Projektu; 

• ze względu na priorytetowe znaczenie bezpieczeństwa na Drogach PPP, wszelkie 
roboty na odcinkach, o wypadkowości wynikającej ze złego stanu nawierzchni 
zostały przesunięte na pierwszy rok Projektu. 

W oparciu o powyższe wnioski, Doradca Techniczny opracował i przedstawił 
w Raporcie z analiz przedrealizacyjnych szczegółowy harmonogram realizacji 
inwestycji. 

Doradca Techniczny na podstawie metodologii opisanej w wyżej wymienionym 
Raporcie oszacował wstępne koszty Przebudów i Utrzymania. Po uzyskaniu kompletu 
wyników badań ugięć i odwiertów, Doradca Techniczny może zweryfikować 
szacunkową wartość nakładów inwestycyjnych. 

 

3.1.7 Rekomendacje w zakresie uzupełnienia informacji o charakterze 
technicznym dla kolejnych etapów Projektu 

Doradcy w toku prac analitycznych poza kwestiami opisanymi w Raporcie, w tym 
związanymi z wytrzymałością i „żywotnością” konstrukcji nawierzchni Dróg PPP, 
podjęli próbę określenia aspektów przestrzennych (geometria pozioma i pionowa, 
szerokość pasa drogowego, rozwiązania skrzyżowań, budowa obwodnic 
miejscowości) przebudowy Dróg PPP, kwestii prognozowanych natężeń ruchu i ich 
wpływu na zakres przebudów i utrzymania, aspektów jakości podłoża gruntowego 
dla konstrukcji nawierzchni drogowych i posadowienia obiektów inżynierskich a także 
niezbędnych dokumentów dla zrealizowania wymaganych procedur urzędowych. 
Promotor nie posiada dokumentów opisujących wymienione wyżej zagadnienia. 
W opinii Doradców, wymienione poniżej dokumenty są niezbędne dla czytelnego 
i kompleksowego zdefiniowania wymogów i oczekiwań Promotora. 
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Analizy i prace konieczne do wykonania 

Mapy do celów projektowych 

Badania hydrogeologiczne /dokumentacja geotechniczna 

Audyt BRD 

Koncepcja Programowa/uproszczony projekt koncepcyjny drogi 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

Karta/-y Informacyjna/-e Przedsięwzięcia 

Poświadczone kopie mapy ewidencyjnej 

Wypisy z ewidencji gruntów 

Inwentaryzacja zieleni 

Decyzje środowiskowe 

Szczegółowy przegląd wraz z ekspertyzą techniczną obiektów mostowych przeznaczonych do remontu 
lub przebudowy 
 

3.2 Obszar prawny 

Zadaniem Doradców Prawnych w Etapie I była ocena koncepcji Projektu pod 
kątem możliwości prawnych jego realizacji oraz zidentyfikowanie działań 
dotyczących sfery prawnej, które powinien przedsięwziąć Promotor w celu 
przygotowania postępowania na wybór Partnera Prywatnego. 

Doradca Prawny na równi z pozostałymi Doradcami powinien mieć szczegółową 
wiedzę na temat Projektu, jego zakresu oraz wykazywać się zrozumieniem zagadnień 
prezentowanych przez Doradcę Technicznego oraz Doradcę Finansowego. 

Dlatego też zespół Doradców Prawnych uczestniczył aktywnie we wszystkich 
działaniach objętych Etapem I, w tym podczas testowania rynku, w warsztatach 
ryzyka, w cotygodniowych telekonferencjach statutowych, wizji lokalnej oraz 
w spotkaniach plenarnych.  

3.2.1 Zakres Analiz Prawnych 

Zakres Analiz prawnych ujętych w Raporcie objął następujące obszary i zagadnienia 
prawne: 

• badanie koncepcji Projektu przedstawionej przez Promotora, w tym 
przekazanych przez niego dokumentów pod kątem możliwości realizacji projektu 
we współpracy z Partnerem Prywatnym; 

• analiza możliwych form prawnych współpracy oraz rekomendacja w zakresie 
najwłaściwszej jej formuły; 

• ocena możliwych trybów wyboru Partnera Prywatnego oraz rekomendacja 
w zakresie najwłaściwszego trybu do zastosowania w odniesieniu do Projektu; 
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• wsparcie dla pozostałych Doradców przy formułowaniu projektu warunków 
udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert; 

• wskazanie i rekomendacja w zakresie podziału zadań i ryzyk pomiędzy partnerów 
w zakresie prawnym; 

• ocena pod kątem formalno-prawnym proponowanego mechanizmu 
wynagradzania Partnera Prywatnego; 

• wpływ zobowiązań publicznych wynikających z Umowy o PPP na dług publiczny, 
w tym ocena możliwości pozabilansowego ujęcia zobowiązań Partnera 
Publicznego w oparciu o ustaloną matrycę ryzyk oraz założenia Projektu; 

• zagadnienie dotyczące formy przekazania majątku trwałego Partnerowi 
Prywatnemu w Projekcie; 

• kwestie podatkowe w zakresie (i) podatku dochodowego od osób prawnych (ii) 
podatku VAT, (iii) podatku od nieruchomości. 

3.2.2 Stan prawny 

Doradca prawny przeprowadził Analizę prawną w oparciu o przepisy aktów 
prawnych wymienionych w Rozdziale Dokumentacja źródłowa wykorzystana 
w Analizach. 

3.2.3 Wnioski z Analiz Prawnych 

3.2.3.1 Ramy prawno-organizacyjne Projektu 

W ramach Analizy prawnej Projektu, Doradca Prawny poddał badaniu szereg 
aspektów organizacyjno-prawnych, określających i warunkujących możliwość 
przeprowadzenia Projektu oraz sposób jego przeprowadzenia. 

Analiza prawna wykazała, że nie istnieją przeszkody prawne do realizacji Projektu, 
a przy właściwym jego ustrukturyzowaniu możliwe jest osiągnięcie wymiernych 
korzyści dla Podmiotu Publicznego. 

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono, że Projekt może podlegać realizacji 
w granicach uregulowanych przepisami Ustawy o PPP, przy założeniu wypłacania 
wynagrodzenia w całości przez Podmiot Publiczny, to jest w tak zwanym modelu 
wynagrodzenia za dostępność. Należy przy tym zauważyć, że inwestycje PPP są 
wspólnym przedsięwzięciem strony publicznej i prywatnej, opartym 
o długoterminową umowę o świadczenie usług wraz ze ściśle określonymi 
rezultatami. W umowie strony określają podział obowiązków opierając się 
na podziale ryzyk, którymi dana strona może optymalnie zarządzać.  
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Natomiast, nie będą odpowiednie dla realizacji Projektu przepisy Ustawy o Koncesji. 
Ustawa o Koncesji może bowiem znaleźć zastosowanie do takich projektów, które 
mogą generować przychody od osób trzecich, innych niż Podmiot Publiczny. 
Z uwagi na okoliczność, że Drogi nie są drogami płatnymi oraz żaden ze 
zidentyfikowanych przez Doradcę Technicznego obiektów inżynierskich (most, tunel) 
nie może być obiektem, za przejazd którym pobierana byłaby opłata ze względu na 
niewystarczającą długość, dla Projektu nie mogą znaleźć zastosowania przepisy 
Ustawy o Koncesji. 

Jednocześnie, przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury 
transportu lądowego stanowią, że „Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie 
i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych 
i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe 
i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego”.  

Doradca Prawny poddał analizie aspekty podmiotowe stosunku partnerstwa 
publiczno-prywatnego zarówno po stronie publicznej jaki i po stronie prywatnej. 

W ich rezultacie potwierdzono, że Województwo Dolnośląskie spełnia warunki 
podmiotowe stosowania przepisów Ustawy o PPP i może być Podmiotem Publicznym 
w planowanym Projekcie, natomiast Umowa o PPP byłaby zawierana przez DSDiK, 
działającą na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Województwa Dolnośląskiego.  

W odniesieniu do Partnera Prywatnego stwierdzono, że w świetle obowiązujących 
przepisów prawa, poddanych analizie, nie występują szczególne ograniczenia ani 
wymogi dotyczące osoby przyszłego Partnera Prywatnego, w szczególności 
w odniesieniu do jego formy organizacyjnej. Przede wszystkim, nie występują takie 
ograniczenia, jakie były wprowadzone na gruncie ustawy z dnia 27 października 
1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, które 
wymagały aby spółka Partnera Prywatnego była spółką celową, której wyłącznym 
przedmiotem działalności jest budowa lub eksploatacja płatnych dróg. Ani Ustawa 
o PPP, ani stosowana posiłkowo Ustawa PZP takich wymogów nie statuują.  

Jednakże, w ocenie Doradcy Prawnego, obecna sytuacja na rynku PPP, w tym 
w szczególności na rynku podmiotów finansujących takie projekty, skłania do 
przyjęcia założenia, że preferowaną formą organizacyjną Partnera Prywatnego jest 
forma spółki celowej, powołanej specjalnie dla Projektu. Jest bowiem bardzo 
prawdopodobne, że w przypadku braku takiej spółki i uczestniczenia w dialogu 
konkurencyjnym bezpośrednio podmiotów – „spółek-matek”, które nie założyły 
w celu uczestniczenia w postępowaniu spółki celowej, nie będzie możliwe 
pozyskanie finansowania. W konsekwencji może zaistnieć ryzyko unieważnienia 
postępowania.  

Z powyższych względów, wyraźnym oczekiwaniem Podmiotu Publicznego, 
wskazanym w stosownej i dopuszczalnej prawem formie, powinno być złożenie 
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wniosków przez spółki celowe, które w ujęciu formalnym będą mogły ubiegać się 
o zawarcie Umowy PPP jako Partnerzy Prywatni. 

W kwestii zastosowania właściwej oraz optymalnej procedury wyboru Partnera 
Prywatnego, analizie zostały poddane wszystkie tryby postępowania o udzielenie 
zamówienia, regulowane przepisami Ustawy PZP. W ich wyniku Doradca Prawny 
odrzucił ze względu na złożoność zamówienia oraz jego wartość, a także brak 
przesłanki pilnej potrzeby natychmiastowego udzielenia zamówienia, tryby 
zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, aukcji elektronicznej oraz negocjacji bez 
ogłoszenia. Natomiast tryb przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, 
negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego zostały ocenione jako tryby 
dopuszczalne z formalnego punktu widzenia, to jest w świetle obowiązujących 
przepisów.  

Jednakże, tryb przetargu nieograniczonego oraz ograniczonego nie jest trybem 
rekomendowanym przez Doradcę do zastosowania. Podobnie, tryb negocjacji 
z ogłoszeniem, ze względu na jego zasadniczo mniejszą elastyczność w porównaniu 
z trybem dialogu konkurencyjnego.  

Doradca Prawny w toku prowadzonej analizy stwierdził w szczególności, że tryb 
dialogu konkurencyjnego jest trybem wprowadzonym w tzw. Dyrektywie klasycznej nr 
2004/18/WE, regulującej system zamówień publicznych w Unii Europejskiej, specjalnie 
na potrzeby wyboru wykonawców oraz partnerów dla szczególnie złożonych 
przedsięwzięć. W badaniu uwzględnione zostało także stanowisko Komisji 
Europejskiej, rekomendujące dialog konkurencyjny dla projektów PPP, ujęte 
w Zielonej Księdze „Partnerstwo publiczno-prywatne, prawo wspólnotowe, 
zamówienia publiczne i koncesje” z 30 kwietnia 2004 r., treść Komunikatu 
Wyjaśniającego KE w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego 
zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych 
partnerstw publiczno-prywatnych (ZPPP) (2008/C91/02) oraz dokument 
opublikowany przez EPEC „Procurement of PPP and the use of Competitive Dialogue 
in Europe, A review of public sector practices across the EU”, 11/2010. 

W konsekwencji Doradca uznał, że stopień złożoności planowanego Projektu 
predestynuje go do zastosowania trybu dialogu konkurencyjnego jako nie tylko 
dopuszczalnego w świetle Ustawy o PPP oraz Ustawy PZP, ale przede wszystkim 
optymalnego dla wyboru Partnera Prywatnego. 

W dalszej kolejności, w wyniku analizy przepisów Ustawy PZP stwierdzono, 
że rekomendowanym rozwiązaniem jest dokonanie wyboru Partnera Prywatnego 
zgodnie z przepisami Ustawy PZP, regulującymi wybór wykonawcy usług. Przedmiot 
postępowania na wybór Partnera Prywatnego dla Projektu wykazuje cechy 
zamówienia mieszanego, obejmującego zarówno roboty budowlane jak i usługi. 
Jednakże niezbędne do wykonania roboty budowlane są akcesoryjne wobec 
świadczonych usług zapewnienia dostępności drogi, warunkując prawidłowe 
wykonanie usługi dostępności drogi w odpowiednim standardzie, określonym 
postanowieniami Umowy o PPP. 
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Odnosząc się natomiast do Dróg jako przedmiotu Umowy o PPP, stwierdzono że 
wszystkie Drogi są drogami wojewódzkimi w rozumieniu Ustawy o Drogach 
Publicznych. Kategoria Dróg nie ulegnie zmianie w przypadku zawarcia Umowy 
o PPP, niezależnie od zakresu czynności oraz obowiązków przenoszonych na Partnera 
Prywatnego. Niektóre Odcinki Dróg PPP są drogami o statusie dróg obronnych, co 
jednakże nie skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy o PPP w odniesieniu do 
takich dróg. Ani bowiem Ustawa o Drogach Publicznych, ani ustawa z dnia 16 
grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego – w odróżnieniu 
przykładowo od regulacji zawartych w art. 5a ustawy o transporcie kolejowym – 
nie wyłącza możliwości stosowania trybu PPP do przedsięwzięć obejmujących drogi 
o znaczeniu obronnym. 

Publiczny status Dróg skutkuje brakiem możliwości przeniesienia własności tych Dróg, 
co oznacza, że pozostaną one w zasobach i własności Województwa 
Dolnośląskiego. Nie mogą być również przedmiotem ustanowienia ograniczonych 
praw rzeczowych, w tym w szczególności hipoteki. Na gruncie Ustawy o PPP, 
udostępnienie Dróg nie może zatem polegać na przekazaniu Partnerowi 
Prywatnemu tytułu prawno-rzeczowego do nich, lecz jedynie na ustanowieniu tytułu 
zobowiązaniowego. Kwestia określenia czy udostępnienie nieruchomości będzie 
miało charakter odpłatny czy nieodpłatny pozostaje zależna od wyników analizy 
prawno-podatkowej, w tym określenia optymalnej struktury kosztowej Projektu. Przy 
czym, na potrzeby określenia struktury organizacyjnej Projektu, uwzględnione zostały 
różnice w podejściu do prawa własności nieruchomości i trwale związanych z nią 
naniesień na gruncie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz na gruncie polskiego 
prawa podatkowego, które w sposób samodzielny i odmienny od Kodeksu 
Cywilnego posługuje się konstrukcją własności ekonomicznej poczynionych 
nakładów.  

W konsekwencji, Partner Prywatny zgodnie z Ustawą o Drogach Publicznych, może 
być inwestorem dla Projektu, a nadto może wykonywać szereg innych czynności 
przypisanych przepisami prawa publicznego do kompetencji zarządcy drogi, takich 
jak utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, 
urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, realizacja 
zadań w zakresie inżynierii ruchu czy przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich 
użytkowników. Kompetencje zarządcy drogi publicznej mogą być zatem 
przeniesione na Partnera Prywatnego w taki sposób, że obowiązki Partnera 
Prywatnego nie będą ograniczać się do wykonywania określonych umową 
czynności – co stanowi cechę charakterystyczną umów z zakresu zamówień 
publicznych. Zadania Partnera Prywatnego w zakresie przeniesionej na niego 
kompetencji stają się bowiem jego zadaniami własnymi, na zasadach oraz 
warunkach określonych Umową o PPP, co oznacza że to Partner Prywatny będzie 
odpowiedzialny wobec Podmiotu Publicznego oraz osób trzecich za ich należytą 
realizację.  

Przepisy Ustawy o Drogach Publicznych oraz Ustawy PPP nie stoją również 
na przeszkodzie przeniesieniu na Partnera Prywatnego w ramach Umowy o PPP tylko 
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niektórych zadań zarządcy drogi publicznej, w węższym zakresie niż wynika to 
z przepisów Ustawy o Drogach Publicznych. 

W zakresie formy udostępnienia nieruchomości (niezależnie od analizowanych 
modeli organizacyjno-prawnych i finansowych realizacji inwestycji) Doradca prawny 
rekomenduje udostępnienie ich w formie umowy nienazwanej (będącej de facto 
składnikiem Umowy o PPP), zbliżonej konstrukcyjnie do umowy dzierżawy. Taka forma 
udostępnienia nieruchomości umożliwia prawnie Partnerowi Prywatnemu 
wykonywanie powierzonych mu obowiązków i korzystanie z praw wynikających 
z budowy i zarządzania Drogami przez zakładany okres trwania Umowy o PPP.  

3.2.3.2 Analiza ryzyka  

W ramach Analizy Doradca Techniczny, Doradca Finansowy oraz Doradca Prawny 
opracowali matrycę ryzyk dla Projektu. Matryca została wypracowana w ramach 
wewnętrznych prac Konsorcjum w oparciu o krajowe i międzynarodowe regulacje 
prawne oraz wiedzę ekspercką Doradców zdobytą w trakcie opracowania 
projektów w sektorze drogowym.  

W pierwszym kroku stworzono listę 110 ryzyk, które zaklasyfikowano następnie 
do 9 kategorii. Po opisaniu każdego z nich, Doradcy dokonali wstępnego szacunku 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia, siły ewentualnego zdarzenia, a także 
sposobów mitygacji wymienionych ryzyk. 

Na kolejnym etapie prac Doradcy Prawni, Finansowi i Techniczni przeprowadzili 
warsztat ryzyk dla przedstawicieli Zamawiającego oraz Promotora, w ramach 
którego zaprezentowana została wcześniej przygotowana, wstępna matryca ryzyk. 
W trakcie spotkania przeprowadzona została dyskusja, w której uczestnicy 
warsztatów zaprezentowali swoje uwagi, sugestie i komentarze do każdego 
ze zidentyfikowanych ryzyk. Warsztaty umożliwiły wypracowanie ostatecznego 
kształtu matrycy, który byłby optymalny dla opracowywanego Projektu. 

Po przeprowadzonym warsztacie ryzyk, Doradcy przystąpili do tworzenia ostatecznej 
wersji matrycy ryzyk, w której uwzględnione zostały wszystkie uwagi przekazane przez 
przedstawicieli Zamawiającego oraz Promotora w trakcie warsztatów. 
Rekomendowany podział ryzyk został przedstawiony w matrycy ryzyk.  

W ostatnim etapie prac Doradców nad podziałem ryzyk w Projekcie stworzona 
została matryca, umożliwiająca porównanie podziału ryzyk w wariancie tradycyjnym 
i PPP, która opisana została w Rozdziale Porównanie modelu tradycyjnego i PPP.  

3.2.3.3 Dług Publiczny 

W ramach analizy dotyczącej długu publicznego Doradca Prawny przedstawił 
zagadnienia związane z wpływem Projektu na dług publiczny Województwa 
Dolnośląskiego na gruncie Ustawy o Finansach Publicznych i Decyzji Eurostat oraz 
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zasad klasyfikacji płatności z umów o PPP na podstawie polskich regulacji 
o finansach publicznych. 

Doradca Prawny przeprowadził analizę ryzyk w oparciu o wypracowaną matrycę 
ryzyk pod kątem możliwości pozabilansowego ujęcia zobowiązań z umowy o PPP, 
przy czym zwrócono uwagę, iż zmiany alokacji ryzyk na skutek ustalenia 
ostatecznego brzmienia Umowy o PPP w wyniku dialogu konkurencyjnego, lub też 
w trakcie trwania projektu na skutek zmiany Umowy o PPP, powinny być 
każdorazowo analizowane pod kątem ujęcia statystycznego Projektu i jego wpływu 
na dług.  

W pierwszej kolejności określono, czy analizowana Umowa o PPP jest umową 
o partnerstwie publiczno-prywatnym, czy też umową koncesji w rozumieniu 
Eurostatu. Następnie dokonano analizy, czy środki trwałe (nakłady inwestycyjne) 
związane z projektem powinny być wykazywane w bilansie Partnera Prywatnego, 
czy też w bilansie JST i tym samym, czy Projekt wpływa na dług sektora publicznego 
i podlega obowiązkom sprawozdawczym Województwa Dolnośląskiego.  

Na potrzeby analizy dotyczącej długu publicznego oparto się na Decyzji Eurostat, 
Wytycznych Eurostat zawartych Podręczniku Eurostatu oraz zastosowano 
metodologię weryfikacji z wykorzystaniem listy sprawdzającej, zawartej 
w Przewodniku EPEC, z uwzględnieniem różnic pomiędzy ESA95 a ESA10. 

Doradca Prawny w ramach podsumowania Analizy w ww. zakresie wskazał, że jeżeli 
założenia dotyczące wszystkich ryzyk ujętych w wypracowanej matrycy ryzyka 
zostaną odzwierciedlone w Umowie o PPP, wówczas Partner Prywatny ponosić 
będzie większość ryzyka związanego z budową oraz ryzyko dostępności i tym samym 
na gruncie wytycznych Eurostat Projekt nie powinien obciążać długu sektora 
finansów publicznych, a Województwo Dolnośląskie nie powinno być zobowiązane 
do uwzględnienia go w sprawozdaniach, o których mowa w Rozporządzeniu 
o tytułach dłużnych.  

Powyższy wniosek uwzględnia okoliczność, iż założony mechanizm zapłaty na rzecz 
Partnera Prywatnego, oparty został na modelu „opłaty za dostępność”, gdzie 
strumień przychodów pochodzi wyłącznie od Partnera Publicznego, co oznacza, 
że ryzyko Popytu w Projekcie będzie po stronie Partnera Publicznego.  

Uwzględniono również okoliczność, iż Partner Publiczny nie przewiduje w Projekcie 
udzielania jakichkolwiek gwarancji lub podobnych instrumentów. 

Doradca Finansowy przedstawił ponadto sposób ujęcia zobowiązań publicznych 
w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, a ponadto zaproponował 
metodologię księgowania wydatków poniesionych na realizację Projektu. 
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3.2.3.4 Zagadnienia Podatkowe 

W ramach Analizy podatkowej Doradca Prawny: 

• dokonał oceny partnerów jako podatników podatku dochodowego; 

• przeprowadził analizę podatkowego rozliczenia kosztów poniesionych przez 
Partnera Prywatnego na przebudowę/budowę poszczególnych odcinków 
Dróg/środków trwałych wytworzonych w trakcie procesu inwestycyjnego; 

• ocenił relację pomiędzy wybranym schematem rozliczenia środków trwałych 
a klasyfikacją usług dostępności dla celów podatku VAT; 

• dokonał oceny partnerów jako podatników podatku VAT; 

• dokonał analizy zakresu opodatkowania podatkiem VAT na podstawie 
obowiązujących przepisów Ustawy o VAT oraz zastosowania regulacji Ustawy 
o VAT do Umowy o PPP, w tym zakresu opodatkowania partnerów Umowy o PPP; 

• dokonał analizy kwestii dotyczących podatku VAT w związku z udostępnieniem 
przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego Dróg w formie wkładu 
własnego do Projektu PPP; 

• dokonał analizy kwestii dotyczących podatku VAT w związku ze świadczeniem 
przez Partnera Prywatnego „usługi dostępności”; 

• dokonał analizy kwestii związanych z podatkiem od nieruchomości. 

W części podatkowej Raportu, Doradca Prawny odniósł się do zagadnień z zakresu 
podatku dochodowego jedynie w takim zakresie, w jakim regulacje Ustawy o PDOP 
w istotny sposób wpływają na warunki współpracy stron w ramach Umowy o PPP, 
albo mogą mieć bezpośredni wpływ na sytuację Podmiotu Publicznego jako strony 
tej umowy. W zakresie podatku dochodowego analizowano następujące schematy: 

• „Schemat 1”: Świadczenie przez Partnera Prywatnego zleconej mu przez Podmiot 
Publiczny usługi budowlanej, na Drogach udostępnionych przez Podmiot 
Publiczny „na cele budowlane”; 

• „Schemat 2”: Udostępnienie Dróg przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera 
Prywatnego w formie wkładu Podmiotu Publicznego do Projektu PPP oraz 
wytworzenie przez Partnera Prywatnego we własnym zakresie i „na własne 
potrzeby” środków trwałych niezbędnych dla realizacji Umowy o PPP. 

Wybór schematu rozliczenia środków trwałych jest o tyle istotny, że będzie 
determinował sposób ich amortyzacji dla celów podatkowych oraz kwestię 
konieczności rozliczenia przez Partnera Prywatnego podatku VAT należnego z tytułu 
wykonywania „usługi budowlanej” w momencie zakończenia świadczenia tej usługi. 

Doradca Prawny przedstawił dominujące aktualnie stanowiska organów 
podatkowych prezentowane w odniesieniu do sposobu rozliczania nakładów 
na infrastrukturę drogową oraz techniczną na nieruchomości stanowiącej własność 
JST, ponoszonych przez podatników w związku z realizacją określonej inwestycji, 
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zgodnie z którymi nakłady takie nie stanowią dla podatnika dokonującego tych 
nakładów wydatków na wytworzenie własnego środka trwałego, jak również nie 
mogą zostać zaliczone do inwestycji w obcym środku trwałym, a tym samym 
nie mogą być rozliczane dla celów podatku dochodowego w formie odpisów 
amortyzacyjnych. Analiza przedstawia również podobne interpretacje odmawiające 
podatnikowi uprawnienia do amortyzowania, jako środków trwałych, nakładów 
poniesionych w ramach inwestycji, wydane w odniesieniu do projektów PPP. 

Jednakże wedle oceny Doradcy Prawnego, z ekonomicznego punktu widzenia, 
Schemat 2 znacznie precyzyjniej oddaje charakter inwestycji prowadzonej w Modelu 
PPP. Doradca Prawny sformułował szereg argumentów za tym, że ekonomiczne 
cechy współpracy partnerów w ramach Umowy o PPP wskazują, że przedmiotem tej 
umowy nie będzie, w szczególności, odrębne zlecenie Partnerowi Prywatnemu przez 
Podmiot Publiczny wykonania „usługi budowlanej”. 

Uwzględniając okoliczność, że na przestrzeni ostatnich lat stanowisko organów 
podatkowych i sądów w zakresie klasyfikacji wydatków na infrastrukturę uległo 
istotnej zmianie, jak również, że wysokość nakładów ponoszonych na infrastrukturę 
będzie znaczna, zaś możliwość rozliczenia ewentualnych strat podatkowych przez 
Partnera Prywatnego ograniczona, Doradca Prawny uznał za uzasadnione 
wystąpienie przez Partnera Prywatnego (kandydatów na Partnera Prywatnego) 
z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego celem 
potwierdzenia prawidłowości założonego traktowania podatkowego. 

Doradca Prawny dokonał analizy regulacji Ustawy o VAT, w związku z realizacją 
Umowy o PPP oraz dokonał kwalifikacji dla celów podatku VAT potencjalnych 
czynności realizowanych przez Podmiot Publiczny takich jak np. (i) udostępnienie 
Partnerowi Prywatnemu Dróg w formie wkładu własnego do Projektu  lub (ii) 
ewentualnie, świadczenie określonych usług przez Podmiot Publiczny na rzecz 
Partnera Prywatnego lub osób trzecich oraz czynności realizowanych przez Partnera 
Prywatnego takich jak (i) świadczenie usług „dostępności” – z uwzględnieniem 
możliwości obniżenia należnego Partnerowi Prywatnemu wynagrodzenia 
w przypadku nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązań wynikających 
z Umowy o PPP, (ii) zwrotne przekazanie na rzecz Podmiotu Publicznego nakładów 
związanych z inwestycją, po Okresie Trwania Umowy o PPP oraz (iii) potencjalnie, 
świadczenie finansowane z środków unijnych – ocena ryzyka identyfikacji takiego 
świadczenia. 
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Doradca Prawny zidentyfikował ryzyka podatkowe w zakresie podatku VAT 
wskazując jednocześnie możliwości ich ograniczenia lub eliminacji. Najistotniejsze 
ryzyka wyodrębnione przez Doradcę Prawnego to: 

• Ryzyko uznania Podmiotu Publicznego za podatnika podatku VAT z tytułu 
czynności udostępnienia Partnerowi Prywatnemu Dróg w formie wkładu 
własnego do Projektu PPP, w przypadku dokonania tej czynności bez odrębnego 
wynagrodzenia („nieodpłatnie”). W przypadku materializacji ww. ryzyka, Podmiot 
Publiczny byłby zobowiązany do naliczenia podatku VAT należnego (w formie 
tzw. samoobciążenia) i odprowadzenia tego podatku do urzędu skarbowego. 
Innymi słowy, w powyższych okolicznościach dodatkowy podatek VAT obciążyłby 
wyłącznie Podmiot Publiczny: Partner Prywatny nie zostałby bezpośrednio 
obciążony tym kosztem. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT byłaby 
kalkulowana poprzez odniesienie do wysokości wydatków poniesionych przez 
Podmiot Publiczny na Drogi, przy czym dokładny sposób jej obliczenia nie wynika 
bezpośrednio z przepisów.  

• Ryzyko przyjęcia przez organ podatkowy, że w okolicznościach analizowanej 
Umowy o PPP mamy do czynienia z dwoma odrębnymi świadczeniami 
(tj. z usługą budowlaną oraz z usługą eksploatacji). Materializacja tego ryzyka 
może zdaniem Doradcy Prawnego oznaczać dodatkowe, znaczące obciążenie 
Projektu należnym podatkiem VAT, obliczonym od podstawy opodatkowania 
obejmującej koszty poniesione na wyświadczenie usługi budowlanej. Co więcej, 
taki podatek musiałby zostać obliczony i odprowadzony do urzędu skarbowego 
już w momencie zakończenia „świadczenia usługi budowlanej”. Ponadto, 
w określonych okolicznościach, stanowisko prezentowane przez sądy mogłoby 
prowadzić do dwukrotnego opodatkowania tej samej czynności: raz jako usługi 
budowlanej, drugi raz jako elementu kalkulacyjnego wynagrodzenia z tytułu 
dostępności. 

W zakresie podatku od nieruchomości Doradca Prawny wskazał, że opodatkowanie 
budowli znajdujących się na gruncie zajętym pod pasy drogowe nie wynika 
jednoznacznie z obowiązujących przepisów ani praktyki podatkowej i zależy 
od każdorazowej oceny. Aby określić, czy dana budowla może być związana 
z działalnością gospodarczą, należy w każdym wypadku zbadać, czy znajduje się 
ona w posiadaniu przedsiębiorcy, a w dalszej kolejności, czy względy techniczne nie 
uniemożliwiają jej wykorzystywania w celu prowadzenia tej działalności. W sytuacji, 
gdy przedsiębiorca – Partner Prywatny będzie zabiegał o należyte utrzymanie 
nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z Drogą, wówczas istnieje 
ryzyko uznania, że wymienione budowle zostaną uznane za związane z działalnością 
gospodarczą, ponieważ ich konserwacja będzie przynosiła Partnerowi Prywatnemu 
przychód – jakkolwiek nie sposób pominąć również „publicznego” celu 
wykorzystania takich budowli. Pewne wątpliwości budzi także kwestia 
opodatkowania samego gruntu zajętego pod pas drogowy, niejednoznacznie 
określona w ramach art. 2 ust. 3 pkt 4 Ustawy o Podatkach i Opłatach Lokalnych.  
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3.2.4 Rekomendacje w zakresie działań koniecznych do podjęcia 

Mając na uwadze wnioski Analizy prawnej, Doradca Prawny przewidział 
następujące działania, które wskazał, jako rekomendowane działania do podjęcia:  

Analizy i prace konieczne do wykonania 

Potwierdzenie przez Regionalną Izbę Obrachunkową możliwości dzielenia opłaty za dostępność 
na część obejmującą wydatek bieżący oraz część obejmującą wydatek majątkowy. 

Wniosek do Prezesa UZP w sprawie potwierdzenia prawidłowości przyjęcia, że do wyboru Partnera 
Prywatnego należy w całości zastosować przepisy o usługach, zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy PZP. 

Wystąpienie do Prezesa UZP z informacją o zamiarze zawarcia umowy na okres przekraczający 4 lata. 

Podanie w odniesieniu do 61 nieruchomości opisanych przez DSDiK w ten sposób, że ich stan prawny 
jest "nieuregulowany", dokładnej informacji w zakresie: (i) opisu problemu związanego ze stanem 
prawnym (ii) czynności, jakie zostały przez DSDiK lub Województwo podjęte oraz (iii) aktualnego statusu 
sprawy. 

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie 
podmiotu uprawnionego do podatkowej amortyzacji środków trwałych. 

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego potwierdzającej 
możliwość klasyfikacji usługi dostępności, jako świadczenia kompleksowego dla potrzeb podatku VAT. 

W przypadku decyzji o nieodpłatnym udostępnieniu przez Podmiot Publiczny Dróg na cele Projektu – 
wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego potwierdzającej 
brak obowiązku obciążenia się podatkiem VAT należnym na ww. czynności. 

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie uprawnienia do skorzystania 
ze zwolnienia z podatku od nieruchomości przewidzianego dla gruntów zajętych pod pasy drogowe 
dróg publicznych.  

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego potwierdzającej 
brak obowiązku obciążenia się podatkiem VAT należnym na kwocie otrzymanego finansowania 
unijnego. 

Analiza czynności realizowanych przez Podmiot Publiczny na podstawie zawartych umów 
cywilnoprawnych w celu weryfikacji, czy występują czynności zwolnione z podatku VAT oraz w jakim 
zakresie Podmiot Publiczny jest uprawniony do rozliczenia podatku VAT naliczonego. 

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie 
uprawnienia do rozliczenia podatku VAT naliczonego. 

Wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego potwierdzającej 
brak obowiązku obciążenia się podatkiem VAT należnym na czynności przekazania Podmiotowi 
Publicznemu poniesionych nakładów po Okresie Trwania Umowy o PPP. 

 

 

3.3 Obszar finansowo-ekonomiczny 

W ramach Analiz Zespół Doradców przeprowadził badanie pod kątem możliwego 
do zastosowania w Projekcie modelu współpracy z Partnerem Prywatnym. Do tej 
współpracy wykorzystywane są modele, które zakładają przekazanie 
odpowiedzialności za realizację usług publicznych w minimalnym zakresie oraz takie, 
które angażują Partnerów Prywatnych w maksymalnie szerokim zakresie, przekazując 
nie tylko wykonanie zadań, ale także związaną z tym odpowiedzialność i ryzyka. 
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Modele te są modyfikowane i dostosowywane do zakładanych celów w zależności 
od potrzeb konkretnych projektów. 

Na potrzeby Projektu Zespół Doradców zidentyfikował 5 modeli współpracy na 
podstawie zakresu zadań Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego oraz 
mechanizmu wynagradzania Partnera Prywatnego. 

Tabela 2. Modele współpracy z Partnerem Prywatnym 

Model 

Podstawowy zakres 
zadań Podmiotu 
Publicznego 

Podstawowy zakres 
zadań Partnera 
Prywatnego 

Mechanizm 
wynagradzania 

Czy model jest 
PPP 

Model 
tradycyjny 

• wybór firmy 
projektowej (oddzielny 
przetarg 1); 

• wybór wykonawcy 
robót budowlanych 
(oddzielny przetarg 2); 

• finansowanie; 
• utrzymanie dróg; 
• zarządzanie drogami. 
 

• projektowanie 
(wykonawca/-y 1); 

• wykonanie robót 
budowlanych 
(wykonawca/-y 2); 

• utrzymanie dróg 
(wykonawca/-y 3). 

Podmiot Publiczny 
wypłaca wykonawcy 
1, wykonawcy 2 
i wykonawcy 3 
wynagrodzenie 
należne z tytułu 
projektowania, robót 
budowlanych oraz 
utrzymania dróg 
w wysokości 
określonej 
w umowach 
na podstawie 
przetargu.  

Nie 

Projektuj 
i buduj 

• wybór wykonawcy 
odpowiedzialnego 
za projektowanie 
i roboty budowlane 
w formule „Projektuj 
i Buduj” (oddzielny 
przetarg 1); 

• finansowanie; 
• utrzymanie dróg; 
• zarządzanie drogami. 

• projektowanie 
i wykonanie robót 
budowlanych 
(wykonawca 1); 

• utrzymanie dróg 
(wykonawca/-y 2). 

Podmiot Publiczny 
wypłaca wykonawcy 
1 wynagrodzenie 
należne z tytułu 
projektowania 
i wykonania robót 
budowlanych oraz 
wykonawcy 2 z tytułu 
utrzymania 
w wysokości 
określonej 
w umowach 
na podstawie 
przetargu. 

Nie 

Projektuj, 
buduj 
i utrzymuj 

• wybór wykonawcy 
odpowiedzialnego 
za projektowanie 
i roboty budowlane 
w formule „Projektuj 
i Buduj” (oddzielny 
przetarg 1); 

• wybór wykonawcy 
usług utrzymania dróg 
(oddzielny przetarg 2); 

• finansowanie; 
• zarządzanie. 

• projektowanie 
i wykonanie robót 
budowlanych 
(wykonawca 1); 

• utrzymanie dróg 
(partner 2). 

 

Podmiot Publiczny 
wypłaca wykonawcy 
1 i partnerowi 2 
wynagrodzenie 
należne z tytułu 
projektowania 
i wykonania robót 
budowlanych oraz 
za świadczenie usług 
utrzymania dróg 
w wysokości 
określonej 
w umowach. 

Nie/ Tak 
usługi 
utrzymania 
dróg 
kontraktowane 
w długim 
terminie  

Projektuj, 
buduj, 
finansuj, 
utrzymuj 

• wybór Partnera 
Prywatnego 
odpowiedzialnego 
za projektowanie, 
wykonanie robót 
budowlanych, 

Projektowanie, 
wykonanie robót 
budowlanych, 
finansowanie 
i utrzymanie dróg 

Opłata 
za dostępność dla 
partnera 1. 

Tak 
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Model 

Podstawowy zakres 
zadań Podmiotu 
Publicznego 

Podstawowy zakres 
zadań Partnera 
Prywatnego 

Mechanizm 
wynagradzania 

Czy model jest 
PPP 

finansowanie 
a następnie 
za utrzymanie 
infrastruktury (jeden 
przetarg); 

• ew. kontrybucja 
w finasowanie 

(partner 1). 

Projektuj, 
buduj, 
finansuj, 
utrzymuj, 
zarządzaj 

• wybór Partnera 
Prywatnego 
odpowiedzialnego 
za projektowanie, 
wykonanie robót 
budowlanych, 
a następnie 
za utrzymanie dróg 
(jeden przetarg); 

• ew. kontrybucja 
w finansowanie. 

Projektowanie, 
wykonanie robót 
budowlanych, 
finansowanie, 
utrzymanie 
i zarządzanie drogami 
(partner 1). 

Opłata 
za dostępność dla 
partnera 1. 
 

Tak 

 

Przy założeniu kluczowych celów Projektu, do których należy zlecenie Partnerowi 
Prywatnemu przebudowy i utrzymania Dróg PPP wraz z finansowaniem, Zespół 
Doradców przeanalizował szczegółowo dwa modele realizacji Projektu w formule 
PPP tj. projektuj-buduj-finansuj-utrzymuj oraz projektuj-buduj-finansuj-utrzymuj-
zarządzaj.  

Obydwa modele zakładają zaangażowanie Partnera Prywatnego do projektowania 
i Przebudowy wskazanych Dróg PPP w ramach harmonogramu opartego o dwa 
okresy Przebudowy w trakcie trwania Projektu.  

Rysunek 6. Model 2 – Projektuj-buduj-finansuj-utrzymuj-zarządzaj 

 

Realizacja Projektu w Modelu PPP oparta jest na przeniesieniu zadań związanych 
z projektowaniem, przebudową, finansowaniem, utrzymaniem i zarządzaniem siecią 
Dróg PPP na Partnera Prywatnego. Partner Prywatny otrzymuje wynagrodzenie 
z tytułu realizacji Umowy o PPP w formie opłaty za dostępność. Model ten zawiera 
element zarządzania, który oznacza przeniesienie większego zakresu zadań i ryzyk 
na Partnera Prywatnego w kategorii ryzyka dostępności, co ma znaczenie przy 

Model
Projektuj, Buduj,  Finansuj, Utrzymuj, Zarządzaj

Projektowanie Finansowanie
Utrzymanie i 
eksploatacja

ZarządzanieBudowa

Partner 
Prywatny
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określaniu statystycznego podziału ryzyk i zakwalifikowania lub nie Projektu do 
bilansu i długu sektora publicznego. Partner Prywatny przejmuje zarządzanie 
Projektem w zakresie dozwolonym Ustawą o Drogach Publicznych.  

3.3.1 Opis przyjętej metodyki analizy finansowo-ekonomicznej 

Analiza finansowo-ekonomiczna, którą odzwierciedla Model Finansowy, została 
przeprowadzona w czterech następujących krokach: 

 

Poniżej szczegółowo opisano poszczególne kroki analizy finansowo-ekonomicznej. 

 

Model finansowy został ustrukturyzowany w taki sposób, by umożliwić porównanie 
wariantów realizacji Projektu pod względem przepływów w zależności od: 

• przyjętego modelu realizacji- tradycyjny i PPP; 

• przyjętego okresu trwania Projektu- 15-letni wstępnie założony przez Promotora 
i 22-letni założony przez Doradców w oparciu o wyniki testowania rynku i wstępne 
analizy przedrealizacyjne; 

• przyjętego poziomu dofinansowania UE- wariant z dotacją oraz bez. 

Celem modelu jest przedstawienie przepływów Projektu i kalkulacja wysokości opłaty 
za dostępność przy zadanych scenariuszach. Model Finansowy analizuje 
8 scenariuszy podstawowych realizacji inwestycji: 

• model tradycyjny wariant 15-letni bez dotacji UE; 

• model tradycyjny wariant 15-letni z dotacją UE; 

• Model PPP wariant 15-letni bez dotacji UE;  

• Model PPP wariant 15-letni z dotacją UE; 

• model tradycyjny wariant 22-letni bez dotacji UE;  

• model tradycyjny wariant 22-letni z dotacją UE; 

• Model PPP wariant 22-letni bez dotacji UE; 

• Model PPP wariant 22-letni z dotacją UE oraz 

4 scenariusze dodatkowe zakładające inny poziom dofinansowania w ramach 
dotacji UE, niż ten przyjęty przez Promotora na obecnym etapie prac.  

Budowa struktury 
modelu

Pozyskanie 
danych i przyjęcie 
założeń

Generowanie 
wyników

Analiza 
i porównanie 
wyników

Budowa struktury 
modelu

Pozyskanie 
danych i przyjęcie 
założeń

Generowanie 
wyników

Analiza 
i porównanie 
wyników
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Struktura modelu umożliwia porównanie jednocześnie dwóch wariantów: model 
tradycyjny i Model PPP przy zadanych kryteriach tj. czas trwania Umowy o PPP,  
włączeniu/wyłączeniu dotacji UE oraz wysokości dotacji UE. 

 

Założenia do analizy finansowej w zakresie harmonogramu i wielkości nakładów 
inwestycyjnych na przebudowę oraz kosztów operacyjnych (wraz z projekcjami) 
zostały oszacowane przez Doradców Technicznych na podstawie doświadczeń 
rynkowych i dostępnych danych przekazanych przez Promotora oraz na podstawie 
wizji lokalnej. Przygotowane zostały dwa harmonogramy realizacji Projektu (wariant 
15-letni oraz wariant 22-letni). Założenia odnośnie finansowania, struktury i warunków 
finansowania zostały przygotowane przez Doradcę Finansowego. 

Kluczowe założenia do analizy ekonomicznej (tj. stawki jednostkowe) zostały przyjęte 
z „Niebieskiej Księgi – Infrastruktura drogowa”. w ramach analizy ekonomicznej 
Doradcy Techniczni dostarczyli założenia odnośnie SDR, średniej prędkości na 
odcinek oraz liczbę wypadków, ofiar śmiertelnych i osób rannych. 

 

Analiza finansowo-ekonomiczna została przeprowadzona w scenariuszu modelu 
tradycyjnego, jak i scenariuszu modelu PPP. Każdy z wymienionych scenariuszy może 
być modyfikowany w Modelu Finansowym w zakresie okresu inwestycyjnego (15 lub 
22 lata) oraz poprzez włączenie lub wyłączenie dofinansowania unijnego oraz jego 
wysokości.  

Szacowana jest wysokość składowych opłaty za dostępność oraz wielkość 
wskaźników oceny efektywności finansowej Projektu (tj. FNPV i FRR) zarówno z punktu 
widzenia Podmiotu Publicznego jak i Partnera Prywatnego. W przypadku analizy 
ekonomicznej wyliczane są koszty/korzyści społeczne oraz wskaźniki ENPV, ERR i BCR. 
Metodologia liczenia wskaźników jest zgodna z zaprezentowaną w „Przewodniku 
do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych” (Komisja Europejska, 
Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Raport końcowy, 16.06.2008), 
Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1303/2013 i Niebieską Księgą „Infrastruktura 
drogowa” oraz praktyką dotyczącą projektów typu „project finance”.  

Sposób kalkulacji wskaźników oceny finansowej przedstawiono w poniższej tabeli. 
Obrazuje ona sposób kalkulacji poszczególnych wskaźników efektywności finansowej 
w zależności od Wariantu (tj. PPP lub tradycyjny) i strony (tj. Publiczna, Prywatna). 
Plusy (+) bądź minusy (-) wskazują znak pozycji w analizowanych przepływach. 

Budowa struktury 
modelu

Pozyskanie 
danych i przyjęcie 
założeń

Generowanie 
wyników

Analiza 
i porównanie 
wyników

Budowa struktury 
modelu

Pozyskanie 
danych i przyjęcie 
założeń

Generowanie 
wyników

Analiza 
i porównanie 
wyników
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Tabela 3. Sposób kalkulacji przepływów pieniężnych 

Pozycja 

 Wariant PPP 
Wariant 
Tradycyjny 

Partner Prywatny Partner Publiczny Partner Publiczny 

FNPV/C FNPV/K 

NPV z 
zainwestowanego 
kapitału FNPC FNPC 

Opłata za 
dostępność + +  -  

Nakłady 
inwestycyjne -    - 

Koszty utrzymania -    - 

Koszty operacyjne 
(bez utrzymania 
i amortyzacji) 

- -   - 

Zmiana kapitału 
obrotowego +/-     

Spłata kredytów 
(rata kapitałowa 
i odsetki) 

 -    

Dotacja UE  -    

Wkład własny 
Partnera 
Prywatnego 

 - -   

Dywidenda   +   

Wartość rezydualna    + + 

Ryzyka - -   - 

 

Przykładowo, wskaźnik FNPV/C (finansowa wartość bieżąca z inwestycji) dla Partnera 
Prywatnego został obliczony na bazie następujących przepływów:  

• opłata za dostępność - ujęta jest w przepływach ze znakiem dodatnim; 

• nakłady inwestycyjne, koszty utrzymania i inne koszty operacyjne, ujęte 
w przepływach ze znakiem ujemnym; 

• zmiana kapitału obrotowego netto – wzrost kapitału obrotowego netto ujęty jest 
ze znakiem ujemnym, zmniejszenie kapitału obrotowego netto ze znakiem 
dodatnim. 

Analogiczna logika przyświeca obliczeniu pozostałych wskaźników 
zaprezentowanych w tabeli. 
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Praktyka międzynarodowa przyjmuje następujące standardowe etapy realizacji 
analizy ekonomicznej: 

 

Ad 1.  Przeliczenie cen rynkowych na ceny kalkulacyjne 

Zgodnie z przyjętą praktyką przygotowania analiz ekonomicznych, punkt wyjścia dla 
badania stanowią wydatki netto strony publicznej wykazane w analizie finansowej. 
Wydatki te są prezentowane w cenach realnych, będących rynkowymi cenami 
przyjętymi dla potrzeb analizy finansowej. Przejście na ceny kalkulacyjne w przyjętym 
modelu, zgodnie z Niebieską Księgą „Infrastruktura drogowa”, następuje poprzez 
wskaźnikową redukcję wydatków w wysokości 0,8 dla nakładów inwestycyjnych oraz 
0,7 dla pozostałych wydatków dla modelu tradycyjnego. W modelu PPP wydatkiem 
netto strony publicznej jest opłata za dostępność, dlatego poszczególne jej 
składowe (tj. opłata w części odpowiadającej nakładom inwestycyjnym, kosztom 
operacyjnym i finansowym) również korygowane są o wspomniane współczynniki. 

Ad 2. Monetyzacja kosztów ekonomiczno-społecznych 

W ramach analizy ekonomicznej szacowane są koszty/korzyści ekonomiczne, 
obliczone poprzez różnicę między kosztami społeczno-ekonomicznymi między 
wariantem W0 i W1 Zarówno w modelu tradycyjnym, jak i w Modelu PPP 
skalkulowane zostały: 

• koszty eksploatacji pojazdów; 

• koszty czasu użytkowników infrastruktury; 

• koszty wypadków i ofiar; oraz 

• koszty zanieczyszczenia środowiska. 

Ad 3. Zdyskontowanie przepływów i obliczenie wskaźników efektywności 
ekonomicznej  

Po zdyskontowaniu przepływów netto projektu, obliczany jest wskaźnik ENPV, ERR 
i BCR.  

Ad 4. Porównanie wyników analizy ekonomicznej w modelu tradycyjnym oraz 
w Modelu PPP. 

Gdy projekt posiada dodatnie wskaźniki ENPV i ERR oraz BCR większy lub równy 1, 
oznacza to, że jest on uzasadniony społecznie. Wartości poszczególnych wskaźników 
mogą determinować, który z analizowanych modeli ma lepsze uzasadnienie 
społeczne. Wynika to z faktu, że społeczeństwo zgodnie z przyjętą metodyką, będzie 
czerpało korzyści z Projektu w ten sam sposób w obu modelach, jednak koszt 

Przeliczenie cen rynkowych 
na ceny kalkulacyjne

Monetyzacja kosztów 
ekonomiczno-
społecznych

1 2 3 4
Porównanie wyników 
analizy ekonomicznej 
w modelu tradycyjnym 
oraz w Modelu PPP

Zdyskontowanie 
przepływów i obliczenie 
wskaźników efektywności 
ekonomicznej
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alternatywny ponoszonych przez Podmiot Publiczny wydatków może być w nich 
różny. 

Końcowym elementem etapu generowania wyników było sporządzenie analizy 
wrażliwości wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej projektu na 
kluczowe parametry ryzyka oraz sporządzenie analizy ryzyka za pomocą symulacji 
Monte Carlo. 

Analiza wrażliwości służy zidentyfikowaniu kluczowych parametrów modelu, czyli 
takich, których pozytywne bądź negatywne zmiany względem pierwotnie 
zakładanej wartości istotnie wpływają na otrzymane wyniki finansowe 
i ekonomiczne. Analiza jest przeprowadzona w taki sposób, aby móc ocenić wpływ 
zmiany danego parametru na wskaźnik FNPC, FRR, ENPV i ERR 
i zestawienie/porównanie wskaźników w wariancie tradycyjnym i PPP.  

Zmianie poddano następujące parametry, zgodnie z zaproponowanymi 
wskazówkami Niebieskiej Księgi: 

• nakłady inwestycyjne; 

• SDR; 

• inflacja; 

• jednostkowy koszt czasu. 

Dodatkowo, przeprowadzono analizę scenariuszową tj. analizę zmiany scenariusza 
inflacji oraz analizę wpływu jednoczesnej zmiany parametrów SDR i nakładów 
inwestycyjnych. Analiza scenariuszowa inflacji polegała na porównaniu 3 wariantów 
założeń inflacji. Pozostałe warianty inflacji to założenia MIR w wersji bazowej 
i pesymistycznej. Następnie zestawiono ze sobą wyniki FNPC, FRR, ENPV oraz ERR 
w każdym z trzech wariantów założeń inflacji. Analiza scenariuszowa polega na 
jednoczesnej zmianie założeń: spadku SDR o 15% oraz wzroście nakładów 
inwestycyjnych o 20% (Model finansowy zapewnia elastyczną możliwość zmiany 
wartości interwałów zmiany dla obu parametrów). Następnie zestawiono ze sobą 
wyniki FNPC, FRR, ENPV oraz ERR w wariancie bazowym i po zmianie tych 
parametrów. 

Metodyka analizy ryzyka 

Jako zmienne kluczowe dla Projektu wybrano następujące ryzyka: 

• ryzyko wzrostu nakładów inwestycyjnych (inny niż spowodowany wzrostem marż 
podwykonawców); 

• ryzyko wzrostu marż podwykonawców;  

• ryzyko wzrostu kosztów utrzymania (inny niż spowodowany wzrostem marż 
podwykonawców). 
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W celu zbadania wpływu zidentyfikowanych ryzyk na Projekt przeprowadzona 
została analiza ilościowa ryzyka z wykorzystaniem metody Monte Carlo. Metoda 
polega na wielokrotnym losowym wyborze, w określonych odpowiednio odstępach, 
rozkładów prawdopodobieństwa dla zmiennych kluczowych. Założono rozkład 
normalny dla zidentyfikowanych zmiennych i poddano jest symulacji (1000 iteracji). 
Jako wartości oczekiwane zmiennych kluczowych zostały przyjęte ich bazowe 
wartości. W następnym kroku na bazie rozkładów prawdopodobieństwa zmiennych 
kluczowych symulacji poddane zostały wskaźniki efektywności Projektu tj. NPV i IRR tj. 
wyznaczone zostały rozkłady prawdopodobieństwa wskaźników efektywności, w tym 
celu również przeprowadzono 1000 iteracji. Uzyskane wyniki prezentuje się na krzywej 
prawdopodobieństwa (w tym skumulowanego), co umożliwia ocenę ryzyka projektu. 
W wariancie tradycyjnym badano wpływ zmiennych kluczowych na zachowanie się 
wskaźników FNPC, ENPV, FRR/C i ERR dla Partnera Publicznego. W wariancie PPP 
zbadano wpływ zmiennych kluczowych na zachowanie się wskaźników FNPV/K, 
ENPV, FRR/K i ERR dla Partnera Prywatnego. 

 

Ten etap został szczegółowo opisany w rozdziale dotyczącym porównania modelu 
tradycyjnego i modelu PPP. 

3.3.2 Rekomendacje w zakresie uzupełnienia informacji o charakterze 
finansowo-ekonomicznym dla kolejnych etapów Projektu 

W zakresie kwestii finansowo-ekonomicznych dotyczących Projektu Doradcy 
rekomendują podjęcie następujących działań. 

Analizy i prace konieczne do wykonania 

Ujęcie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa 

Zabezpieczenie środków w budżecie Województwa na opłatę za dostępność 

Umożliwienie realizacji dużego projektu w ramach RPO dla województwa dolnośląskiego na lata 2014-
2020 

  

Budowa struktury 
modelu

Pozyskanie 
danych i przyjęcie 
założeń

Generowanie 
wyników

Analiza 
i porównanie 
wyników
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4. Testy rynkowe 

4.1 Cele i działania zrealizowane w ramach testowania rynku 

W ramach realizacji Projektu Doradcy zobowiązani byli do przeprowadzenia 
testowania rynku. Celem tego działania, było zebranie i analiza informacji na temat 
zainteresowania podmiotów prywatnych niniejszym Projektem, zarówno 
przedsiębiorstw budowlanych, jak i instytucji finansowych oraz określenie warunków 
brzegowych wejścia wykonawców i inwestorów. 

Pierwszym działaniem podjętym w ramach testowania rynku było opracowanie 
założeń dotyczących doboru przedsiębiorstw budowlano-utrzymaniowych i instytucji 
finansujących do udziału w badaniu. Jednocześnie opracowane zostały 
harmonogram, agenda spotkań oraz wykaz zagadnień do dyskusji. Wszystkie te 
elementy zostały wstępnie opracowane przez Zespół Doradców i przekazane 
w formie roboczych dokumentów do recenzji Zamawiającego oraz Promotora. 

W ramach spotkania roboczego, w którym uczestniczyli przedstawiciele 
Zamawiającego, Promotora oraz Zespołu Doradców wypracowany został finalny 
kształt materiałów, w których uwzględniono zaproponowane przez nich sugestie 
i zmiany.  

W kolejnym kroku, w oparciu o ustalone wspólnie kryteria wypracowane zostały dwie 
listy. Pierwsza, długa lista, składająca się z przedsiębiorstw, z którymi nawiązano 
kontakt mailowy. Do tych, do których udało się dotrzeć mailowo, przekazana została 
prośba o odpowiedź na kwestionariusz zawarty w przesłanym do nich Dokumencie 
Informacyjnym. Druga, krótka lista składająca się z podmiotów, które zostały 
zaproszone na bezpośrednie spotkania z przedstawicielami Zamawiającego, 
Promotora oraz Zespołu Doradców. 

Przed wysłaniem Dokumentu Informacyjnego, Zamawiający przekazał Zespołowi 
Doradców pismo dla podmiotów rynkowych, z prośbą o pozytywne podejście 
przedsiębiorstw i instytucji finansujących do planowanych konsultacji rynkowych. 

W następnym etapie procesu przeprowadzono spotkania z przedstawicielami 
podmiotów budowlano-utrzymaniowych oraz instytucji finansujących. Jednocześnie 
zebrane zostały kwestionariusze zawierające odpowiedzi rynku dotyczące Projektu. 

W wyniku analizy zebranych danych stworzona została lista wniosków, na podstawie 
której wypracowano rekomendacje dotyczące różnych obszarów Projektu. 
Przyczyniły się one do budowy najważniejszych założeń zaprezentowanych 
Zamawiającemu oraz Promotorowi. w Raporcie zostały one zaprezentowane 
w Rozdziale Wnioski i rekomendacje z testowania rynku.  
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Rysunek 7. Harmonogram testów rynkowych 

 

4.2 Ramowa agenda spotkań i wykaz zagadnień do dyskusji 

Zespół Doradców w ramach przygotowań do spotkań z przedstawicielami 
przedsiębiorstw budowlano-utrzymaniowych oraz instytucji finansujących opracował 
ramową agendę spotkań oraz wykaz zagadnień do dyskusji. Elementy te zostały 
zweryfikowane przez Zamawiającego oraz Promotora, a następnie omówione 
z Zespołem Doradców i wspólnie skorygowane. 

Ostatecznie zatwierdzono następujący plan spotkań: 

• przywitanie i przedstawienie uczestników spotkania; 

• zaprezentowanie Projektu przez Zespół Doradców; 

• dyskusja odnośnie Kwestionariusza przekazanego w Dokumencie Informacyjnym; 

• pytania dodatkowe ze strony Partnerów Prywatnych/instytucji finansujących; 

• podsumowanie. 

Dyskusja z przedstawicielami podmiotów budowlano-utrzymaniowych dotyczyła 
zagadnień, zaprezentowanych w Kwestionariuszu dołączonym do Dokumentu 
Informacyjnego. Rozmowy podzielone były na 6 obszarów, w ramach których 
podmioty zapytano o: 

• doświadczenia podmiotów w projektach PPP; 

• zakresie Projektu; 

• możliwości finansowania Projektu; 

Testowanie rynku

Opracowanie założeń dotyczących doboru firm (harmonogram rozmów, agenda i zagadnienia 
do dyskusji, szkic Dokumentu Informacyjnego, szkic Kwestionariusza)

Przekazanie opracowanych założeń do Zamawiającego i Promotora

Spotkanie/ telekonferencja z Zamawiającym i Promotorem, uzgodnienie założeń 
i wprowadzenie ewentualnych zmian do Dokumentu Informacyjnego

Otrzymanie pisma od Zamawiającego z prośbą do pomiotów o pozytywne podejście 
do konsultacji rynkowych

Wysłanie Dokumentu Informacyjnego oraz ustalenie terminów 
spotkań z podmiotami rynkowymi

Przeprowadzenie spotkań z poszczególnymi podmiotami

Sporządzenie notatki po każdym ze spotkań 
oraz przekazanie jej do Zamawiającego oraz Promotora

Opracowanie Raportu z testowania rynku

Przekazanie Raportu z testowania 
rynku do Zamawiającego i Promotora

70 dni

8 dni

15 dni

35 dni

15 dni

21 dni

5.06.14 13.08.14
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• mechanizmie wynagradzania Partnera Prywatnego w Projekcie; 

• podziale ryzyk w Projekcie; 

• pozostałych kwestiach dotyczących Projektu. 

W przypadku spotkań z przedstawicielami instytucji finansujących dyskusja 
przebiegała według zakresu wyznaczonego w Kwestionariuszu przygotowanym dla 
tych podmiotów. W ramach 4 obszarów podmioty te zapytano o: 

• doświadczenia instytucji w projektach PPP; 

• zakresie Projektu; 

• możliwości finansowania Projektu; 

• podziale ryzyk w Projekcie. 

Zarówno w przypadku spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw budowlano-
utrzymaniowych, jak i instytucji finansujących w ramach dyskusji omówione zostały 
inne tematy dotyczące opracowywanego Projektu, które nie były wskazane 
w powyższych listach, a wyniknęły w toku prowadzonych rozmów. Takie podejście 
miało na celu uwzględnienie w prowadzonych pracach wszelkich aspektów 
ważnych dla rynku, których odpowiednie przygotowanie mogłoby przyczynić się 
do sukcesu planowanego Projektu. 

Rozmowy z podmiotami obywały się w siedzibie Zespołu Doradców oraz siedzibach 
podmiotów rynkowych, w formie spotkań bezpośrednich jak i telekonferencji i trwały 
średnio do 120 min każde. Przyjęcie takiego rozwiązania, pozwoliło na efektywne 
przeprowadzenie konsultacji rynkowych w optymalnym czasie.  

4.2.1 Założenia dotyczące doboru przedsiębiorstw budowlano-
utrzymaniowych do udziału w testach rynkowych 

Testowanie rynku rozpoczęto od opracowania założeń doboru podmiotów, z którymi 
planowano przeprowadzenie konsultacji. W ramach współpracy Zespołu Doradców, 
Zamawiającego oraz Promotora wypracowano następujące kryteria wyboru 
przedsiębiorstw branży budowlano-utrzymaniowej: 

• doświadczenie w zakresie realizacji projektów o wartości nakładów 
inwestycyjnych co najmniej 200 mln PLN; 

• doświadczenie w zakresie budowy/przebudowy dróg (w tym obiektów 
inżynierskich); 

• doświadczenie w zakresie utrzymania dróg (w tym obiektów inżynierskich); 

• doświadczenie na rynku polskim w realizacji projektów PPP. 

Przyjęto zasadę, zgodnie z którą kryteria wyboru podmiotów do udziału w testach 
rynkowych nie musiały być spełnione łącznie, szczególnie w zakresie doświadczenia 
na rynku polskim.  
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Niektóre z przedsiębiorstw budowlano-utrzymaniowych zostały włączone na listę 
z uwagi na życzenie Promotora w tym zakresie, uzasadnione zainteresowaniem 
opracowywanym Projektem. 

Jak wspomniano wcześniej, w efekcie przyjętych założeń powstała „długa lista” 
podmiotów, zakwalifikowanych do testów rynkowych. Równolegle z „długiej listy” 
wyłoniona została „krótka” lista przedsiębiorców z branży budowlano-utrzymaniowej, 
z którymi zaplanowano przeprowadzenie spotkań bezpośrednich. 

„Krótką listę” zaplanowano w taki sposób, aby składała się ona z minimum 
5 podmiotów, w tym: 

• podmiotów, które w Polsce pozyskały finansowanie na projekty PPP; 

• co najmniej jeden podmiot, którego wyróżnia doświadczenie w zakresie PPP 
na rynku europejskim w projektach angażujących finansowanie unijne. 

Opisane powyżej kryteria wyboru zostały dobrane w taki sposób, aby w testowaniu 
rynku wzięły udział jedynie te podmioty, których udział w Projekcie może pozwolić 
na jego efektywne zakończenie. Uwzględnienie w prowadzonych analizach opinii 
i sugestii akurat tych przedsiębiorstw było w opinii Zespołu Doradców znacząco 
istotne.  

4.2.2 Założenia dotyczące doboru instytucji finansujących do udziału 
w testach rynkowych 

Podobnie jak w przypadku przedsiębiorstw budowlano-utrzymaniowych, tak 
i w zakresie instytucji finansujących konsultacje rynkowe rozpoczęto od ustalenia listy 
kryteriów, na podstawie których wybrano podmioty do badania. Dla instytucji 
finansujących Zespół Doradców, Zamawiający oraz Promotor ustalili następujące 
kryteria wyboru do „długiej listy”: 

• doświadczenie w zakresie finansowania projektów o wartości nakładów, 
co najmniej 200 mln PLN; 

• doświadczenie w zakresie finansowania projektów budowy/przebudowy/ 
utrzymania dróg; 

• doświadczenie na rynku polskim w finansowaniu projektów PPP lub koncesji; 

• aktywność na rynku PPP w Polsce (aktywne zainteresowanie projektami PPP). 

Kryteria wyboru podmiotów do udziału w testach rynkowych również w tym 
przypadku nie musiały być spełnione łącznie, szczególnie w zakresie doświadczenia 
na rynku polskim. Podobnie jak wcześniej, w efekcie przyjętych założeń powstała 
„długa lista”, a na jej podstawie wyłoniona została „krótka” lista instytucji 
finansujących poproszonych o udział w spotkaniach konsultacyjnych. 

„Krótka lista” instytucji finansujących, zgodnie z założeniami miała liczyć co najmniej 
5 podmiotów i zostać wybrana tak aby obejmować: 
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• podmioty, które w Polsce zapewniły finansowanie co najmniej jednego projektu 
PPP z uwzględnieniem finansowania unijnego; 

• co najmniej jeden fundusz prywatny posiadający doświadczenie w zapewnieniu 
kapitału w inwestycjach realizowanych w formule PPP w Polsce; 

• Polskie Inwestycje Rozwojowe („PIR”) oraz Europejski Bank Inwestycyjny („EBI”) 
z uwagi na życzenie Zamawiającego w tym zakresie, uzasadnione 
zainteresowaniem pilotażowymi projektami PPP tych podmiotów oraz ich 
szczególną rolą na rynku podmiotów finansujących. 

Kryteria doboru instytucji finansujących do długiej i krótkiej listy zostały utworzone 
w opinii Zespołu Doradców w taki sposób, aby uwzględnić opinie tych podmiotów, 
których ewentualny udział w Projekcie może pozwolić na jego rzeczywiste 
zamknięcie finansowe. 

4.3 Wnioski i rekomendacje z testowania rynku 

Wszystkie opinie i sugestie przekazane w trakcie spotkań oraz w ramach przesłanych 
kwestionariuszy zostały przeanalizowane przez Zespół Doradców. Na ich podstawie 
stworzono listę rekomendacji rynkowych dotyczących opracowywanego Projektu. 
Zostały one zaprezentowane poniżej w podziale na wcześniej prezentowane kwestie. 

Zakres przedsięwzięcia 

• Jedną z najistotniejszych kwestii dla rynku jest dobre ustrukturyzowanie Projektu. 
Rekomendowane jest precyzyjne określenie zakresu prac, właściwe opracowanie 
Umowy o PPP i matrycy ryzyk (w tym ujęcie kwestii wcześniejszego rozwiązania 
umowy), przygotowanie odpowiednej dokumentacji technicznej, zapewnienie 
efektywnej struktury organizacyjnej ze strony publicznej. Dobrze opracowany 
Projekt może liczyć na wysokie zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw 
budowlano-utrzymaniowych i wsparcie instytucji finansujących; 

• Wartość nakładów inwestycyjnych w Projekcie nie może być niższa niż 100 mln 
PLN. Rynek jest zainteresowany realizacją przedsięwzięcia o planowanych 
nakładach około 500 mln PLN jak i większych. Ostateczna wartość powinna 
zależeć od realnej wyceny wartości zakresu prac i leżeć w zakresie możliwości 
finansowych województwa; 

• Rekomendowane jest utrzymanie planowanego wcześniej zakres Projektu 
na poziomie około 300 km dróg oraz nie rozszerzanie Projektu o możliwość 
gospodarczego wykorzystania pasa drogowego. Kwestia przekazania baz 
utrzymaniowych wymaga przeprowadzenia dodatkowych analiz; 

• Rekomendowane jest podzielenie Projektu na grupy odcinków dróg, które 
zostaną przebudowane etapami w okresie około 5 lat; 

• Rekomendowane jest, aby cały Projekt trwał około 20 lat; 

• Rekomendowane jest przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej 
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Zakres przedsięwzięcia 
infrastruktury objętej Projektem oraz określenie parametrów do osiągnięcia po 
wykonaniu robót budowlanych. W tym zakresie sugerowane jest również 
przeprowadzenie dodatkowych konsultacji technicznych z rynkiem. 

 

Możliwości finansowania 

• Rekomendowane jest, aby Projekt był finansowany kapitałem własnym i dłużnym 
w proporcjach około 20-30% / 70-80%. Podmioty powinny mieć również możliwość 
finansowania Projektu kapitałem pomostowym; 

• Rekomendowane jest rozważenie udziału PIR i EBI w finansowaniu Projektu. 
Jednak kwestia ta wymaga dodatkowych analiz i ustaleń; 

• Rekomendowane jest aby za kwestię ewentualnego pozyskania i rozliczenia 
środków europejskich na współfinansowanie Projektu był odpowiedzialny Partner 
Publiczny; 

• Rekomendowane jest, aby podmioty zaangażowane w postępowaniu 
rozpoczęły współpracę z instytucjami finansującymi na możliwie najwcześniejszym 
etapie prac; 

• Rekomendowane jest możliwe skrócenie okresu pomiędzy zamknięciem 
komercyjnym i finansowym Projektu, tak aby zminimalizować związane z tym 
ryzyka. 

 

Mechanizm wynagradzania 

• Rekomendowane jest wykorzystanie mechanizmu opłaty za dostępność, jako 
jedynego sposobu wynagradzania Partnera Prywatnego w Projekcie; 

• Należy rozważyć wprowadzenie takiego systemu wynagradzania, w którym część 
należna instytucji kredytowej nie podlegałaby pomniejszeniom z tytułu kar; 

• Rekomendowane jest, aby opłata za dostępność była indeksowana 
z wykorzystaniem wskaźników: CPI, cen materiałów budowlanych oraz 
wynagrodzeń; 

• Rekomendowane jest przeprowadzenie analiz, czy możliwe jest, 
aby wynagrodzenie było wypłacane Partnerowi Prywatnemu w okresach 
miesięcznych; 

• Rekomendowane jest wprowadzenie w Umowie o PPP zapisów umożliwiających 
podział ewentualnych korzyści i strat wynikających z refinansowania Projektu. 

 

Ryzyka 

• Rekomendowane jest wprowadzenie odpowiedniego mechanizmu 
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występującego w przypadku wcześniejszego rozwiązania/ zerwania Umowy 
o PPP. Przy jego budowie należy uwzględnić konieczność zwrotu przynajmniej 
części kosztów poniesionych przez Partnera Prywatnego oraz spłatę kapitału 
dłużnego instytucji finansującej. 

 

Pozostałe 

• Rekomendowane jest stworzenie Projektu o możliwie jak najprostszej konstrukcji; 

• Rekomendowany jest aktywny udział Zamawiającego oraz Promotora 
na wszystkich etapach Projektu; 

• Rekomendowane jest wprowadzenie sprawiedliwych kryteriów prekwalifikacji, 
niefaworyzujących podmiotów z doświadczeniem zagranicznym, i nie 
upublicznianie wag poszczególnych kryteriów na etapie wstępnego ogłoszenia 
o dopuszczeniu do udziału; 

• Rekomendowane jest udostępnienie roboczej wersji umowy i matrycy ryzyk na jak 
najwcześniejszym etapie prac; 

• Rekomendowane jest ewentualne uelastycznienie harmonogramu, 
w szczególności wprowadzenie możliwości wydłużenia okresu przewidzianego 
na przeprowadzenie postępowania o zawarcie Umowy o PPP oraz czasu 
na złożenie oferty. 

 

Zaprezentowane powyżej rekomendacje zostały opracowane na podstawie 
wyników badania rynku. Stanowią one jedynie ogólne sugestie rynku, co 
do obszarów, które powinny zostać przeanalizowane w toku prowadzonych prac 
analitycznych. Większość z nich została opracowana w ramach pozostałych 
rozdziałów Raportu. 
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• współdzielenie zasobów; 

• korzyści dla wszystkich interesariuszy, w tym strony publicznej, prywatnej, 
użytkowników oraz społeczeństwa. 

Ponadto, pojawia się możliwość realizacji projektów, w wyniku których poprawia się 
poziom świadczenia usług publicznych pomimo braku środków strony publicznej 
na sfinansowanie projektu. Następuje zastąpienie kapitału publicznego kapitałem 
prywatnym. 

Model PPP umożliwia też promocję nowoczesnego wizerunku Województwa. 

Następnie zaprezentowane powyżej korzyści z realizacji Projektu w modelu PPP 
odniesiono do jego realizacji w metodzie tradycyjnej. Zidentyfikowano następujące 
różnice. 

Korzyść  
Metoda  
tradycyjna Metoda PPP 

Realizacja Przebudowy Dróg bez konieczności ponoszenia 
kosztów inwestycyjnych w okresie Przebudowy 

Nie Tak 

Realizacja pełnego zakresu Przebudowy Dróg w okresie 5 
lat 

Nie Tak 

Drogi wysokiej jakości pozyskane w okresie 5 lat Nie Tak 

Oszczędności wynikające z ograniczenia liczby 
przetargów na wybór wykonawcy prac projektowych 

Nie Tak 

Oszczędności wynikające z ograniczenia liczby 
przetargów na wybór wykonawcy robót budowlanych 

Nie Tak 

Oszczędności wynikające z ograniczenia liczby 
przetargów na wybór wykonawcy usług Utrzymania Dróg 

Nie Tak 

Motywacja ze strony Partnera Prywatnego do oddania 
Dróg w terminie 

Tak (kary umowne) Tak (brak płatności 
na rzecz Partnera 
Prywatnego przed 
oddaniem Dróg 
do użytkowania) 

Odpowiedzialność Partnera Prywatnego za Projekt po 
wygaśnięciu gwarancji na roboty budowlane 

Nie Tak 

Możliwość alokacji środków finansowych przeznaczonych 
na Przebudowę Dróg w Projekcie na inne przedsięwzięcia 
realizowane przez UMWD 

Nie Tak 

Optymalizacja kosztów wynikająca z zastosowania 
podejścia w całym cyklu życia Projektu 

Nie Tak 

Możliwość planowania długookresowych wydatków 
na Projekt 

Nie Tak 

Zwiększenie, jakości świadczonych usług Utrzymania Nie Tak 

Projekt bez wpływu na bilans Partnera Publicznego Nie Tak 

Zaangażowanie w Projekt funduszy unijnych Tak Tak (dodatkowa 
komplikacja 
w Projekcie, niemniej 
jednak powodująca 
niższy koszt realizacji 
Projektu dla Partnera 



 

 62/77 

Korzyść  
Metoda  
tradycyjna Metoda PPP 

Publicznego 

Efektywność Projektu w zakresie wdrażania i realizacji  Nie Tak 

Znaczne zwiększenie komfortu użytkowników końcowych 
w relatywnie krótkim okresie 

Nie Tak 

 

5.3 Model finansowy 

Projekcje finansowe zawierają założenia co do przyszłych wyników finansowych, 
opartych na historycznych danych finansowych, zgodne z przesłankami dla 
określonego okresu. Informacje te, założenia lub opinie, nie są przedstawiane jako 
przewidywania lub jako zapewnienie, że zostaną osiągnięte określone przychody 
bądź zyski, ani, że wystąpią określone zdarzenia. Faktyczne wyniki uzyskane 
w omawianym okresie mogą się różnić a różnice te mogą być istotne. 

Wśród najistotniejszych kwestii, które mogą determinować zbieżność projekcji 
finansowych z rzeczywistymi wynikami należy wymienić m.in.: 

• dane finansowe w modelu finansowym zostały przedstawione w ujęciu rocznym; 

• okres inwestycyjny projektu założono od roku 2016 do 2020; 

• okres utrzymania rozpoczyna się w momencie podpisania Umowy o PPP; 

• warunki finansowania na rynku (np. stopy procentowe, marże, prowizje i opłaty); 

• warunki makroekonomiczne (np. inflacja). 

Projekcje finansowe zostały przygotowane w wartościach nominalnych. 

Porównanie modelu tradycyjnego i PPP w modelu finansowym, nastąpiło poprzez 
porównanie przepływów finansowych w obu wariantach i wyliczenie wskaźników 
efektywności Projektu. Porównanie wariantów może odbywać się na kilku 
płaszczyznach tj. porównanie wielkości FNPV/FNPC lub/i średniej wielkości opłaty za 
dostępność w porównywalnym okresie.  

Kryterium wyboru wariantu w przypadku Projektu stanowi wielkość kosztu 
ponoszonego w danym roku przez Podmiot Publiczny tj. wielkość opłaty za 
dostępność w Modelu PPP lub suma kosztów inwestycyjnych w danym okresie 
w modelu tradycyjnym. Natomiast kryterium wyboru wariantu ze względu na 
wielkość NPV (zdyskontowanej wartości bieżącej kosztów) zostało odrzucone, ze 
względu na nieporównywalność wyników będącą skutkiem przyjęcia różnych 
harmonogramów realizacji Projektu.  

Wysokość opłaty za dostępność określona przy pomocy Modelu Finansowego 
spełnia następujące warunki: 
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• zwrot na kapitale własnym Partnera Prywatnego – zwrot ten mierzony jest 
wskaźnikiem IRR i w wysokości odzwierciedlającej rynkową wartość oczekiwanej 
stopy zwrotu na podobnych projektach o porównywalnym ryzyku; 

• płynność Projektu – jednym z podstawowych wymagań stawianych projektom 
inwestycyjnym przez instytucje finansujące jest utrzymanie wskaźników 
wypłacalności na określonych poziomach. Wykorzystywanym w modelu 
finansowym wskaźnikiem wypłacalności jest powszechnie stosowany DSCR (oraz 
DSCR z bilansem otwarcia gotówki na dany okres), definiowany jako iloraz 
przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i sumy spłat kapitałowych 
zadłużenia oraz płatności odsetkowych oraz LLCR, definiowany jako iloraz 
zdyskontowanych (kosztem długu) środków dostępnych do spłaty zadłużenia 
tj. w przypadku Projektu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej 
i sumy spłat kapitałowych zadłużenia oraz płatności odsetkowych w okresie 
trwania kredytu. 

• pokrycie nakładów inwestycyjnych, kosztów utrzymania i kosztów finansowych. 

5.4 Wyniki analiz 

W Modelu Finansowym zestawiono ze sobą wyniki wariantu tradycyjnego i PPP 
ze względu na czas trwania Umowy o PPP i zaangażowanie ewentualnej dotacji 
unijnej w scenariuszach podstawowych i dodatkowych: 

• 15- letni z dotacją UE; 

• 22- letni z dotacją UE; 

• 15- letni bez dotacji UE; 

• 22- letni bez dotacji UE. 

Model Finansowy opracowany dla potrzeb Projektu miał na celu oszacowanie 
wysokości opłaty za dostępność, którą Podmiot Publiczny będzie przekazywał 
z tytułu Umowy o PPP. Wyniki te są uzyskiwane w 6 analizowanych wariantach 
w Modelu PPP. 

Ponadto, Model zawiera wyniki analiz z punktu widzenia finansowania Projektu przez 
Podmiot Publiczny metodą tradycyjną.  

W ramach Analiz zbadano wpływ poszczególnych wariantów realizacji Projektu na 
wskaźnik indywidualnego limitu zadłużenia Województwa Dolnośląskiego 
i sprawdzono czy wymagane ustawą wskaźniki wyliczane zgodnie z Ustawą 
o Finansach Publicznych Art. 243 Ust. 1 nie zostały przekroczone. W przypadku 
modelu tradycyjnego nierównomierne rozłożenie wydatków inwestycyjnych 
i kosztów operacyjnych, związane ze znacznymi kosztami napraw powierzchniowych 
występującymi w okresie środkowym oraz końcowym Projektu, wpływa na znaczącą 
fluktuację wskaźników spłat do dochodów. Efektem tego jest ograniczony bufor 
finansowy, który może utrudnić realizację innych przedsięwzięć w Województwie 
Dolnośląskim. W przypadku modelu PPP równomierne rozłożenie wydatków i kosztów 
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związanych z Projektem, przekłada się na większą stabilizację wskaźnika spłat oraz 
większy niż w przypadku modelu tradycyjnego bufor finansowy, przy którym 
możliwość realizacji innych przedsięwzięć w Województwie jest większa niż w modelu 
tradycyjnym. 

Zbadany został również wpływ każdego z wariantów realizacji na wynik budżetu 
Województwa Dolnośląskiego w poszczególnych latach trwania Projektu. W każdym 
z przypadków zarówno tradycyjnym, jak i PPP, a także 15 i 22 letnim, realizacja 
Projektu może powodować ujemny bilans budżetu, co związane będzie 
z koniecznością uzyskania finansowania zewnętrznego w wybranych latach. Należy 
jednak zauważyć, że największe wahania wyników budżetu oraz największe ujemne 
saldo zadłużenia związane jest z realizacją Projektu w modelu tradycyjnym. 
W przypadku modelu PPP odchylenia te są znacznie mniejsze. 
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6. Harmonogram Etapu I – wykres Gantta 

 

Miesiąc
Tydzień 2‐06 9‐06 16‐06 23‐06 30‐06 7‐07 14‐07 21‐07 28‐07 4‐08 11‐08 18‐08 25‐08 1‐09 8‐09 15‐09 22‐09 29‐09 6‐10 13‐10 20‐10 27‐10

Etap I Analizy przedrealizacyjne i badanie rynku

Budowa szczegółowego harmonogramu projektu

Analiza finansowa, ekonomiczna, ryzyka i wrażliwości dla 
Projektu
Badanie koncepcji Projektu i posiadanych dokumentów, 
identyfikacja koniecznych do wykonania działań
Określenie brakujących informacji

Przygotowanie modelu finansowego

Przygotowanie analizy finansowej opcji wraz z wyliczeniem luki 
finansowej przedsięwzięcia
Przygotowanie analizy ekonomicznej wybranych opcji realizacji 
Projektu
Opracowanie analizy ryzyka i wrażliwości

Warsztat ryzyk z MIR i DSDiK

Testowanie rynku

Opracowanie założeń dotyczących doboru firm, harmonogram 
rozmów, agenda zagadnienia do dyskusji, opracowanie szkicu 
Dokumentu Informacyjnego i kwestionariusza
Przeprowadzenie spotkań z poszczególnymi podmiotami 
sporządzenie notatki po każdym ze spotkań

Przekazanie Raportu wstępnego obejmującego Raport z 
testowania
Przygotowanie Opracowania nt. rekomendowanego modelu 
realizacji Projektu
Przygotowanie i przekazanie Raportu z Etapu I i Sprawozdania 
rozliczeniowego
Przygotowanie i przekazanie ostatecznej wersji Opracowania z 
uwzględnieniem uwag
Przekazanie ostatecznej wersji Raportu z analiz

czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik

09‐06‐2014  do 11‐06‐2014

05‐06‐2014  do 13‐08‐2014

05‐06‐2014  do 10‐09‐2014

05‐06‐2014  do 11‐06‐2014

08‐06‐2014  do 11‐06‐2014

10‐06‐2014  do 11‐08‐2014

11‐06‐2014  do 12‐08‐2014

30‐06‐2014  do 12‐08‐2014

13‐06‐2014  do 12‐08‐2014

08‐07‐2014

05‐06‐2014  do 13‐08‐2014

17‐06‐2014  do 25‐06‐2014

09‐07‐2014  do 23‐07‐2014

13‐08‐2014

14‐08‐2014  do 10‐09‐2014

11‐09‐2014  do 17‐09‐2014

25‐09‐2014  do 01‐10‐2014

08‐10‐2014
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7. Dokumentacja źródłowa wykorzystana 
w Analizach 

7.1 Opracowana przez Promotora 

Lp. Nazwa Opis 

1. Aktualny stan dróg na dzień 1 stycznia 
2014 r. 

Ewidencja wszystkich dróg wojewódzkich w woj. 
dolnośląskim wraz ze stanem technicznym. 

2. Klasy techniczne Mapa obrazująca klasy techniczne dróg 
wojewódzkich 

3. Stan dróg 2013 – całość Stan techniczny dróg na rok 2013 całe województwo 
dolnośląskie 

4. Stan dróg 2013 – PPP  Stan techniczny dróg na rok 2013 wytypowanych do 
PPP 

5. Układ drogowy Schemat podstawowego układu drogowego 
woj. dolnośląskiego 

6. Obiekty inżynierskie w ciągu dróg 
wojewódzkich 

Ewidencja obiektów inżynierskich w ciągu dróg 
wojewódzkich w Dolnośląskim 

7. Dane o obiektach mostowych Formularze danych o sieci dróg publicznych poza 
granicami administracyjnymi miast – dane dotyczące 
obiektów mostowych, tuneli i progów: konstrukcja 
obiektów, ilość, długość, powierzchnia, średnia 
ważona oceny stanu technicznego. 

8. Wykaz Ograniczeń, nośności i ograniczeń 
w ruchu na mostach 

Wykaz ograniczeń ruchu na mostach w woj. 
Dolnośląskim 

9. Mosty – plan zamierzeń MOSTY-TABELA zbiorcza – plany zamierzeń na mostach  

10. Ewidencja przepustów Ewidencja przepustów na drogach zarządzanych 
przez DSDiK 

11. Protokoły Okresowej Kontroli Rocznej – 
obiekty mostowe 

Protokoły Okresowej Kontroli Rocznej – obiekty 
mostowe na drogach: DW340, DW341, DW342, DW346, 
DW395, DW396, DW440,451,DW455 

12. Protokoły rocznej kontroli okresowej stanu 
dróg wojewódzkich 

Ewidencja protokołów opisujących stan nawierzchni 
wybranych dróg wojewódzkich 

13. Generalny Pomiar Ruchu 2005 Mapa obrazująca średni ruch pojazdów na drogach 
krajowych i wojewódzkich w 2005 roku 

14. Zestawienie pomiarów ruchu + synteza Pomiary ruchu na lata 2005 i 2010 + prognozy na lata 
2015, 2020, 2025 

15. Wykaz pomiarów kolein Ewidencja pomiarów kolein na wybranych drogach 
wojewódzkich 

16. Legenda Opis pól w nowym systemie SEWIK importowanych do 
systemu SEZAR 

17. Koszty poniesione na utrzymanie dróg Koszty poniesione na utrzymanie 180km DW w latach 
2010, 2011,2012,2013 (w obrębie pow. wrocławskiego, 
średzkiego i oławskiego) 

18. Statut DSDiK  Uchwała Nr XVI/195/07 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia 
Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we 
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Lp. Nazwa Opis 
Wrocławiu w Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we 
Wrocławiu i nadania jej statutu 

19. Schemat organizacyjny DSDiK Schemat organizacyjny Dolnośląskiej Służby Dróg 
i Kolei we Wrocławiu 

20. Zarządzenie DSDiK z 29.12 wraz 
z załącznikami 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzania przeglądów 
dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych, tuneli 
i przepustów zlokalizowanych w ciągu dróg 
wojewódzkich będących w zarządzie Dolnośląskiej 
Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu 

21. Plan Wydatków DSDiK – 2014 r. Plan wydatków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na 
2014 r.: drogi publiczne wojewódzkie, infrastruktura 
kolejowa, drogi publiczne w miastach na prawach 
powiatu, drogi publiczne gminne 

22. Porozumienie z powiatami ws. 
przekazania dróg 

Porozumienie w sprawie przekazania dróg 
wojewódzkich w powiecie Oleśnickim, Strzelin, 
Trzebnica, Wołów 

23. Umowa użyczenia baza Żmigród Umowa użyczenia bazy Żmigród wraz ze stanem 
majątku bazy 

24. Informacja o wypłaconych 
Odszkodowaniach – Zdarzenia Drogowe 

Informacja o wypłaconych Odszkodowaniach – 
Zdarzenia drogowe – w sieci dróg wojewódzkich, 
będących w gestii DSDiK 

25. Informacje o dochodach z zajęcia pasa 
drogowego 

Informacja o uzyskanych dochodach z tytułu opłat za 
zajęcie pasa drogowego w latach 2011-2013 

26. Szkody na mieniu DSDiK Szkody na mieniu DSDiK – DLA DRÓG PPP – 2010-2014 

27. Informacja o przyczynach wpływających 
na opóźnienia w realizacji inwestycji 

Informacja o przyczynach wpływających na 
opóźnienia w realizacji (budowy, przebudowy, 
remontów) dróg oraz zmiany w kosztach realizacji (pkt 
25 listy kontrolnej) 

28. Koszty przygotowania projektów 
technicznych 

Koszty przygotowania projektów technicznych – 
ewidencja umów na prace projektowe 

29. Zadania inwestycyjne DSDiK Spis inwestycji od 2008 r. – budowa nowych dróg 
w województwie 

30. Zadania remontowe DSDiK Spis remontów od 2008 r. wraz z ich kosztami 

31. Informacje dot. budowy chodników Zestawienie wszystkich edycji Dolnośląskiego Programu 
Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich budowy 
chodników wraz z kosztami 

32. Wykaz zrealizowanych zadań w ramach 
współpracy transgranicznej 

Wykazy zrealizowanych zadań: Polska-Saksonia, 
Polska-Czechy i RPO 

33. Zdarzenia drogowe na Drogach PPP Zestawienie ilości zdarzeń drogowych (kolizje, 
wypadki, ranni, ofiary śmiertelne) dla dróg 
przeznaczonych do PPP w latach 2011-2013 

34. Zestawienie dróg wytypowanych do 
Projektu 

Wykaz odcinków dróg wytypowanych do realizacji 
w Projekcie 

35. Uregulowania prawne gruntów – 
Zestawienie działek 

Wykaz działek przeznaczonych do uwłaszczenia przez 
województwo dolnośląskie – drogi przeznaczone do 
realizacji w formule PPP 

36. Zdarzenia drogowe na Drogach PPP Zestawienie ilości zdarzeń drogowych (kolizje, 
wypadki, ranni, ofiary śmiertelne) dla dróg 
przeznaczonych do PPP w latach 2011-2013 
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7.2 Opracowana przez Promotora i podmioty zewnętrzne  

Poniżej zaprezentowane zostały materiały opracowane przez Promotora i podmioty 
zewnętrzne w ramach przygotowania Projektu PPP pn. „Przebudowa i bieżące 
utrzymanie drogi wojewódzkiej 342 na odcinku od km 10+233 do km 22+180 
(11,947km), realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”. Prace 
dotyczące tego Projektu realizowane były w 2011 r. 

Lp. Nazwa Opis 

1. Raport z analiz do Projektu PPP Przygotowanie przedsięwzięcia pilotażowego 
polegającego na przekazaniu odcinka dróg 
wojewódzkich w zarząd partnerowi prywatnemu 
w celu sfinansowania i dokonania remontów oraz 
utrzymania na podstawie wieloletniej umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym – opracowanie 
przygotowane przez Collect Consulting dla DSDiK 

2. Opinia prawna dot. długu publicznego 
w projektach PPP 

Opinia prawna w przedmiocie 
zaliczenia/niezaliczenia do długu publicznego 
zobowiązań z tytułu umów Partnerstwa Publiczno-
Prywatnego – opracowanie Dubis Zając dla DSDiK 

3. Opinia prawna w przedmiocie wpływu 
partnerstwa publiczno-prywatnego na 
kształtowanie długu publicznego 

Opinia prawna w przedmiocie partnerstwa publiczno-
prywatnego na kształtowanie długu publicznego – 
opracowanie SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, 
Z. Ćwiąkalski, J. Górski – Sp. k. dla Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 

4. Szacunkowe koszty planowanego 
przedsięwzięcia 

Plan finansowy dla planowanego przedsięwzięcia 

5. Symulacje przepływu finansowego dla 
przedsięwzięcia pilotażowego PPP 

Symulacje przepływu finansowego dla 
przedsięwzięcia pilotażowego polegającego na 
przekazaniu odcinka dróg wojewódzkich w zarząd 
partnerowi prywatnemu w celu sfinansowania 
i dokonania remontów oraz utrzymania na podstawie 
wieloletniej umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym 

6. Matryca ryzyk w planowanym 
przedsięwzięciu 

Podział i opis ryzyk związanych z planowaną 
w ramach przedsięwzięcia umową partnerstwa 
publiczno-prywatnego 

7. Projekt umowy  Projekt umowy partnerstwa publiczno-prywatnego dla 
„Przebudowa i bieżące utrzymanie drogi 
wojewódzkiej 342 na odcinku od km 10+233 do km 
22+180 (11,947 km), realizowana w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego” 

8. SIWZ dla opracowywanego 
przedsięwzięcia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 
„Przebudowa i bieżące utrzymanie drogi 
wojewódzkiej 342 na odcinku od km 10+233 do km 
22+180 (11,947 km), realizowana w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego” 

9. Zestawienie ofert przedsiębiorstw 
biorących udział w przetargu  

Otwarcie ofert przedsiębiorstw w przetargu na 
„Przebudowę i bieżące utrzymanie drogi 
wojewódzkiej 342 na odcinku od km 10+233 do km 
22+180 (11,947 km), realizowanej w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego” 
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7.3 Opracowana przez podmioty zewnętrzne przekazana przez 
Promotora 

Lp. Nazwa Opis 

1. Informator gospodarczy województwa 
dolnośląskiego 

Informator gospodarczy województwa dolnośląskiego 

2. Studium wydobycia Studium wydobycia i transportu surowców skalnych na 
Dolnym Śląsku – stan i perspektywy – analiza i ocena 
rozkładu przestrzennego wydobycia i transportu 
surowców skalnych w województwie w okresie 
ostatnich 5 lat oraz próba określenia zapotrzebowania 
na te kopaliny pokrywanego ze źródeł dolnośląskich 
w najbliższej przyszłości.  

3. Uchwala ws. wyboru Członka Zarządu 
Woj. Dolnośląskiego 

Uchwala ws. wyboru Członka Zarządu Woj. 
Dolnośląskiego Jerzego Łuźniaka 

4. Uchwala ws. wyboru Marszałka Uchwala ws. wyboru Marszałka woj. dolnośląskiego 
Rafała Jurkowlańca 

5. Uchwała nr XII_244_11 z 14_lipiec_2011 Uchwała nr XII_244_11 z 14_lipiec_2011 w sprawie 
zmiany uchwały nr IV/49/11 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie 
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego 

6. Uchwała nr xxx_833_12 z 
20_grudzień_2012 

Uchwała nr xxx_833_12 z 20_grudzień_2012 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa 
Dolnośląskiego. 

7. Uchwała nr xxx_834_12 z 
20_grudzień_2012 

Uchwała nr xxx/834/12 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z 20 grudnia 2012 w sprawie budżetu 
Województwa dolnośląskiego na rok 2013 

8. Upoważnienie – Kierownik Jednostki 
DSDiK – MARZEC 2014 

Uchwała Nr 5437/IV/14 Zarządu Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie 
udzielenia pełnomocnictw Panu Leszkowi Lochowi – 
Dyrektorowi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we 
Wrocławiu 

9. Collect Consulting Przygotowanie przedsięwzięcia pilotażowego 
polegającego na przekazaniu odcinka dróg 
wojewódzkich w zarząd partnerowi prywatnemu 
w celu sfinansowania i dokonania remontów oraz 
utrzymania na podstawie wieloletniej umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym – Collect 
Consulting 

10. Ryzyka 2013 r. – zestawienie – 17.06.2014 Podział i opis ryzyk związanych z umową Partnerstwa 
Publicznego 

11. SIWZ – przebudowa dw 342 – ca 12 km – 
2011 r. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: 
„Przebudowa i bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej 
342 na odcinku od km 10+233 do km 22+180 (11,947 
km), realizowana w formule partnerstwa publiczno-
prywatnego” 

12. Symulacje przepływu finansowego dla 
przedsięwzięcia pilotażowego PPP 

Symulacje przepływu finansowego dla 
przedsięwzięcia pilotażowego polegającego na 
przekazaniu odcinka dróg wojewódzkich w zarząd 
partnerowi [prywatnemu w celu sfinansowania 
i dokonania remontów oraz utrzymania na podstawie 
wieloletniej umowy o partnerstwie publiczno-
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prywatnym 

13. Zestawienie Firm na 342 – Otwarcie ofert 
20.10.2011 r. 

Otwarcie ofert dla „Przebudowa i bieżące utrzymanie 
drogi wojewódzkiej 342 na odcinku od km 10+233 do 
km 22+180 (11,947km), realizowana w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego” 

14. Szacunkowe koszty projektu ppp – stan 
na 2013 r. – 17.06.2014 

Plan finansowy dla Projektu: „Program przebudowy 
i utrzymania dróg wojewódzkich realizowanych 
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego” 

15. Umowa-droga_10_08_11_Projekt Projekt umowy partnerstwa publiczno-prywatnego dla 
„Przebudowa i bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej 
342 na odcinku od km 10+233 do km 22+180 
(11,947km), realizowana w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego” 

16. DSDiK-opinia prawna Dług publiczny – 
Dubis Zając 

Opinia prawna w przedmiocie zaliczenia/niezaliczenia 
do długu publicznego zobowiązań z tytułu umów 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego 

17. Opinia prawna w przedmiocie 
partnerstwa publiczno-prywatnego na 
kształtowanie długu publicznego 

Opinia prawna w przedmiocie partnerstwa publiczno-
prywatnego na kształtowanie długu publicznego – 
28.06.2011 r. – SPCG – T. Studnicki, K. Płeszka, 
Z. Ćwiąkalski, J. Górski – Sp. k. 

 

7.4 Pozostała 

Lp. Nazwa Opis 

1 Decyzja Eurostat Decyzja Eurostat nr 18/2004 z 11 lutego 2004 r. 
o zasadach księgowania umów o PPP przez 
państwowe podmioty publiczne 

2 Dyrektywa OOŚ Dyrektywa Rady nr 85/337EWG z dnia 27 czerwca 1985 
r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko 

3 Dyrektywa 2006/112/WE Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 
r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości 
dodanej (Dz. U. UE L z 2006 r., Nr 347, poz. 1 z późn. 
zm.) 

4 Dyrektywa 2014 r./24 Dyrektywa 2014 r./24/UE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 
publicznych uchylająca dyrektywę 2004/18/WE 
(Dz.U.UE.L. z 2014 r. nr. 94.poz. 65) 

5 Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 
z 2014 r. poz. 121) 

6 Podręcznik Eurostat Podręcznik deficytu i długu sektora instytucji 
rządowych samorządowych – Implementacja ESA10, 
edycja 2013. 

7 Prawo o Postępowaniu przed Sądami 
Administracyjnymi  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. 
Dz.U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) 

8 Prawo o Ruchu Drogowym Ustawa z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. 
zm.) 
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9 Prawo o Ustroju Sądów 
Administracyjnych 

Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów 
administracyjnych (tj. Dz.U. 2002 Nr 153, poz. 1269 
z późn. zm.) 

10 Przewodnik EPEC 
 

„Praktyczny przewodnik PPP w statystyce – Podział 
ryzyk i raportowanie zobowiązań” opublikowany przez 
European PPP Expertise Centre (EPEC) 

11 Rozporządzenia w Sprawie Warunków 
Technicznych Dróg Publicznych 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430) 

12 Rozporządzenie 1303/2013 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., ustanawiające 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 

13 Rozporządzenie o Sprawozdawczości 
Budżetowej 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 
2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 
(Dz.U.2014 r. 119) 

14 Rozporządzenie o tytułach dłużnych  Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów 
dłużnych zaliczanych do państwowego długu 
publicznego (Dz. U. 2011, Nr 298, poz. 1767) 

15 Rozporządzenie w Sprawie Numeracji 
i Ewidencji 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 
2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg 
publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów 
i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 
obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005.67.582) 

16 Rozporządzeniem Dotyczące Znaków 
i Sygnałów Drogowych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U.2003.220.2181) 

17 Ustawa o dochodach JST Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. 2010, Nr 
80, poz. 526, z późn. zm.) 

18 Ustawa o Drogach Publicznych Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 Nr 260 z późn. zm.)  

19 Ustawa o Finansach Publicznych Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 

20 Ustawa o Gospodarce 
Nieruchomościami 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 518, z późn. 
zm.)  

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

22 Ustawa o Ochronie Przyrody Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.) 

23 Ustawa o Odpowiedzialności 
za Naruszenie Dyscypliny Finansów 
Publicznych 

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 168, z późn. zm.) 

24 Ustawa o PCC 
 

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku 
od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz.U. 2010, Nr 101, 
poz. 649, z późn. zm.) 

25 Ustawa o PDOP Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r. 
poz. 851, z późn. zm.) 

26 Ustawa o Podatkach i Opłatach 
Lokalnych 

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. 
zm.) 

27 Ustawa o PPP Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100, 
z późn. zm.) 

28 Ustawa o Rachunkowości oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. 
zm.) 

29 Ustawa o Realizacji Inwestycji Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U.2013, Nr 687, 
z późn. zm.) 

30  Ustawa o Udostępnianiu Informacji 
o Środowisku 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 
199, poz. 1227, ze zm.) 

31 Ustawa o VAT Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz.1054, 
z późn. zm.) 

32 Ustawa Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.) 

33 Ustawa PZP Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. 
zm.) 

34 Ustawa Prawo Ochrony Środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 
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8. Dokumentacja powstała w Etapie I 

8.1 Opracowana przez Promotora 

Lp. Nazwa Opis 

1 Badania odwiertów Wyniki badań odwiertów wybranych odcinków Dróg 
PPP realizowanych przez DSDiK 

2 Badanie ugięć Wyniki badań ugięć wybranych odcinków Dróg PPP 
realizowanych przez DSDiK 

3 Porozumienia DSDiK z powiatami ws. 
utrzymania dróg wojewódzkich 

Zestawienie Dróg PPP wraz ze wskazaniem odcinków 
utrzymywanych przez powiaty w ramach podpisanych 
porozumień 

4 Mapka – Drogi PPP Mapa dróg planowanych do objęcia w ramach 
Projektu 

5 Pismo do Komendanta Wojewódzkiego 
Policji we Wrocławiu 

Pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu z prośbą o udostępnienie danych na temat 
kolizji, wypadków, rannych i ofiar śmiertelnych 
w ostatnich latach na Drogach PPP 

6 Zestawienie dróg PPP – zdarzenia 
drogowe 

Zestawienie ilości zdarzeń drogowych (kolizje, 
wypadki, ranni, ofiary śmiertelne) dla Dróg PPP 
w latach 2011-2013 

7 Pismo z zapytaniem do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska wraz z 
zestawieniem Dróg PPP 

Pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
z pytaniem o decyzje środowiskowe konieczne do 
uzyskania w celu realizacji Projektu wraz z załącznikiem 
zawierającym wykaz odcinków Dróg PPP 
wymagających złożenia wniosku o decyzję 
środowiskową 

8 Spis zadań inwestycyjnych 
zrealizowanych przez DSDiK 

Spis inwestycji od 2008 r. – budowa nowych dróg 
w województwie dolnośląskim 

9 Zestawienie Dróg PPP wraz z danymi 
teleadresowymi do kopalń 

Dane teleadresowe kopalń zlokalizowanych przy 
Drogach PPP, które mogą generować zwiększone 
natężenie ruchu 

10 Zestawienie działek przy Drogach PPP Zestawienie działek położonych w pasie dróg 
wytypowanych do PPP 

 

8.2 Opracowana przez Doradców 

Lp. Nazwa Opis 

1 Szczegółowy harmonogram Projektu Harmonogram Projektu zawierający działania 
z Etapów I-X wraz z przypisanymi terminami ich 
realizacji. Na początku każdego miesiąca prac 
projektowych Doradca przekazuje Zamawiającemu 
oraz Promotorowi zaktualizowaną wersję 
harmonogramu Projektu 

2 Lista pytań do Promotora Lista pytań do Promotora dot. zagadnień 
analizowanych przez Doradców przekazywana 
w trakcie prac projektowych 

3 Spis materiałów otrzymanych od 
Promotora 

Spis materiałów otrzymanych od Promotora, 
aktualizowany w toku postępu prac projektowych 
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4 Założenia do testowania rynku Dokument zawierający założenia do testowania rynku 
wypracowane wspólnie przez Zamawiającego, 
Promotora oraz Doradców 

5 Dokument Informacyjny (wersja dla 
przedsiębiorstw budowlano-
utrzymaniowych) 

Dokument informacyjny dla przedsiębiorstw 
budowlano-utrzymaniowych zawierający 
kwestionariusz z pytaniami dot. Projektu, przekazywany 
w związku z testowaniem rynku  

6 Dokument Informacyjny (wersja dla 
instytucji finansujących) 

Dokument informacyjny dla instytucji finansujących 
zawierający kwestionariusz z pytaniami dot. Projektu, 
przekazywany w związku z testowaniem rynku 

7 Notatki ze spotkań Notatki ze spotkań z przedsiębiorstwami budowlano-
utrzymaniowymi oraz instytucjami finansującymi 
przeprowadzonymi w ramach testowania rynku 

8 Szacunkowy harmonogram Przebudów 
i Utrzymania w okresie 15 lat 

Szacunkowy harmonogram przebudów i utrzymania 
na okres 15 lat, opracowany w ramach analiz 
technicznych 

9 Szacunkowy harmonogram Przebudów 
i Utrzymania w okresie 20 lat 

Szacunkowy harmonogram przebudów i utrzymania 
na okres 20 lat, opracowany w ramach analiz 
technicznych 

10 Matryca ryzyk Matryca ryzyk złożona z 2 części. Pierwszej 
zawierającej rekomendowany podział ryzyk w modelu 
PPP oraz drugiej prezentującej różnice w alokacji ryzyk 
pomiędzy modelem tradycyjnym i PPP 

11 Raport wstępny z analiz 
przedrealizacyjnych zawierający Raport z 
testowania rynku 

Raport wstępny z analiz przedrealizacyjnych wraz 
z Raportem z testowania rynku zawierające wstępne 
wnioski, rekomendacje i działania konieczne do 
podjęcia opracowane w ramach 1 i 2 kroku Etapu I 

12 Raport z analiz przedrealizacyjnych Raport z analiz przedrealizacyjnych zawierający 
kluczowe wyniki analiz Etapu I w tym rekomendacje 
w zakresie realizacji Projektu 

13 Notatka sprawozdawcza Comiesięczna Notatka Sprawozdawcza zawierająca 
listę napotkanych problemów lub istotnych kwestii dot. 
stanu realizacji prac oraz listę planowanych zadań do 
wykonania w kolejnym miesiącu 

14 Sprawozdanie rozliczeniowe Dokument zawierający wyliczenie wszystkich 
dokumentów i usług wytworzonych przez Doradców 
w trakcie realizacji danego etapu 

 

8.3 Pozostała 

Lp. Nazwa Opis 

1 Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 
ws. testów rynkowych 

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do 
przedsiębiorstw budowlano-utrzymaniowych 
i instytucji finansujących ws. udziału w spotkaniach 
w ramach testowania rynku 

2 Odpowiedź Komendanta 
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu 

Odpowiedź Komendanta Wojewódzkiego Policji we 
Wrocławiu ws. liczby wypadków na drogach PPP 

3 Pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu 

Pismo z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ws. 
decyzji środowiskowych koniecznych do uzyskania 
w celu realizacji Projektu 
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Lp. Nazwa Opis 

4 Pismo z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej ws. generatorów ruchu  

Pismo zawierające odpowiedź Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej ws. prognozowanego natężenia 
ruchu generowanego przez strefę 
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9. Podsumowanie 
Etap analiz przedrealizacyjnych jest konieczny do wykonania w trakcie procesu 
przygotowania projektu inwestycyjnego. Wyniki prac przeprowadzonych na tym 
etapie powinny dostarczyć Promotorowi Projektu podstawy 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 określeniu 
koniecznych do przeprowadzenia szczegółowych analiz i prac oraz przyjęciu 
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 Dolnośląskie w obszarze dróg samorządowych. 

W toku analiz zdefiniowano proponowany podział zadań i ryzyk pomiędzy 
Województwem Dolnośląskim 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 ponad 20 lat 
realizacji projektu. 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. 
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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. 


