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Czerwiec 2016 r.

Warunki korzystania z niniejszej publikacji
Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji
na temat partnerstwa publiczno-prywatnego, a także w celu propagowania dobrych praktyk
w tej dziedzinie.
Obserwacje,

analizy,

interpretacje

i

wnioski

zawarte

w

przedmiotowym

materiale

nie stanowią oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju (MR) i nie mogą stanowić
podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ponadto, MR nie odpowiada za błędne
interpretacje treści publikacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.
W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni
to na swoją wyłączną odpowiedzialność.
Ministerstwo Rozwoju 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. MR nie ponosi
odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym
warunkom.
Publikacja powstała w Departamencie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego we współpracy
i dzięki uprzejmości przedstawicieli Urzędu Miasta Sopotu oraz Banku Gospodarstwa
Krajowego. Przygotowała: Marta Witkowska, pod kierunkiem Michała Piwowarczyka i Pawła
Szaciłło.
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ZNACZENIE SKRÓTÓW I WYRAŻEŃ UŻYTYCH W PUBLIKACJI
BGI, partner

Bałtycka Grupa Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Gdańsku.

prywatny
BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego.

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny, pełniący rolę Zarządzającego Funduszem
Powierniczym Inicjatywy JESSICA.

FROM

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich; w ramach inicjatywy JESSICA
w miastach na prawach powiatu woj. pomorskiego pełni tę rolę BGK,
we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A.

JESSICA

Joint European Support for Sustainable Investment In City Areas.
Inicjatywa Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego
umożliwiająca

państwom

członkowskim

finansowanie

inwestycji

na obszarach miejskich.
komisja

specjalna komisja do nadzoru nad realizacją postanowień umowy przez

nadzorcza

partnera prywatnego, powołana

Zarządzeniem Prezydenta Miasta

Sopotu z dnia 4 grudnia 2013 r.
Miasto, podmiot

Gmina Miasta Sopotu, z siedzibą w Sopocie.

publiczny
nieruchomości

nieruchomości usytuowane na terenie Gminy Miasta Sopotu, na których
jest realizowane przedsięwzięcie, w skład których wchodzą nieruchomości
Miasta oraz nieruchomości PKP S.A.

oferta

oferta partnera prywatnego wybrana w toku postępowania, nr ref.
SR/7224/157/20/2010, prowadzonego w trybie ustawy o koncesji na wybór
partnera

prywatnego

do

realizacji

przedsięwzięcia

pn. „Zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz
sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych" wraz
z załącznikami.
PKP S.A.

Polskie Koleje Państwowe S.A., z siedzibą w Warszawie.

pozostała

niewchodzące w skład przestrzeni publicznej skrzyżowania usytuowane

przestrzeń

na drogach publicznych.

publiczna
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premia

płatność gotówkowa, jaką partner prywatny jest skłonny zapłacić
za możliwość realizacji inwestycji.

projekt

przedsięwzięcie

hybrydowy

strukturalnych lub Funduszu Spójności, którego realizacja oparta jest

objęte

dofinansowaniem

środkami

funduszy

na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem
prywatnym, połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem
majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia
lub jest z nim związany.
przedsięwzięcie/

przedsięwzięcie w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o PPP, polegające

inwestycja

na

/projekt

oraz sąsiadujących z nimi terenów, realizowane przez Gminę Miasta

zagospodarowaniu

terenów

dworca

PKP

S.A.

w

Sopocie

Sopotu oraz partnera prywatnego.
przestrzeń

obszar określony w umowie o PPP jako tereny zielone oraz część układu

publiczna

komunikacyjnego w Sopocie z wyłączeniem tzw. pozostałej przestrzeni
publicznej.

umowa o PPP

umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zawarta w dniu 23 stycznia
2012 r. pomiędzy Gminą Miasta Sopot a Bałtycką Grupą Inwestycyjną S.A.

ustawa o

ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane

koncesji

lub usługi, Dz.U. z 2015 r., poz. 113 ze zm.

ustawa o PPP

ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym,
tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 696 ze zm.

zamknięcie

w ramach realizacji umowy o PPP przyjęto, że będzie to moment

finansowania

przedstawienia przez partnera prywatnego dokumentu, z którego będzie
w sposób jednoznaczny wynikać dostęp do środków finansowych
od wiarygodnego podmiotu, niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia.

ZIPROM

Zintegrowany
wg

Plan

Zrównoważonego

Rozwoju

Obszarów

Miejskich,

JESSICA – Holding Fund Handbook - zintegrowany plan rozwoju

miasta, obejmujący system powiązanych projektów miejskich, których
realizacja

ma

na

celu

doprowadzenie

do

trwałej

poprawy

środowiskowych, fizycznych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań
dla życia mieszkańców i inwestowania przedsiębiorców w mieście,
opracowany w oparciu o spójną i jednolitą wizję strategicznego rozwoju.
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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE
Przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz
sąsiadujących z nimi terenów” jest projektem hybrydowym, realizowanym na podstawie
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
z wykorzystaniem procedury wyboru partnera prywatnego zgodnie z ustawą z dnia 9 stycznia
2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Pierwszy europejski projekt partnerstwa publiczno-prywatnego, w którym partner prywatny
skorzystał z pożyczki oferowanej ze środków Inicjatywy JESSICA - dostępnej w ramach RPO
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Celem projektu jest przede wszystkim gruntowna rewitalizacja dworca PKP S.A. oraz terenów
przydworcowych wraz z równoczesnym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych na tym
obszarze

oraz

stworzenie

reprezentacyjnej

zabudowy

architektoniczno-funkcjonalnej,

„wizytówki Sopotu”.
Rysunek nr 1: Wizualizacja nowego dworca kolejowego oraz hotelu.

Źródło: Urząd Miasta Sopotu.
Lokalizacja: realizacja projektu odbywa się na gruntach należących pierwotnie do Miasta
oraz Skarbu Państwa (w użytkowaniu wieczystym PKP S.A.), w wyniku wykonania Umowy PPP
prawa do części gruntów przekazano partnerowi prywatnemu, a nowy dworzec - PKP S.A.
Koncepcja przedsięwzięcia opierała się na umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym,
podpisanej 23 stycznia 2012 r. Realizacja inwestycji została powierzona Bałtyckiej Grupie
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Inwestycyjnej S.A. z siedzibą w Gdańsku, do której należało zaprojektowanie obiektów,
finansowanie, budowa oraz zarządzanie i utrzymanie powstałej infrastruktury.
Okres trwania umowy o PPP – umowa została zawarta na czas realizacji przedsięwzięcia,
to jest na okres 12 lat (144 miesiące i 1 tydzień), z podziałem na: okres przygotowawczy
(18 miesięcy), budowę (35 miesięcy i 1 tydzień, do dnia 30 czerwca 2016r., przy czym Inwestor
uzyskał pozwolenie na użytkowanie części obiektu handlowego, parkingu podziemnego
w dniu 18.12.2015r.1) oraz utrzymanie i zarządzanie (8 lat od czasu zakończenia fazy
inwestycyjnej).
Wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych netto wynosi 113,7 mln zł, w tym 41 mln zł
pożyczki z JESSICA.
Zakres rzeczowy projektu: w ramach projektu wybudowany został kompleks budynków
o funkcji handlowo-usługowej, hotel, nowy dworzec PKP (o powierzchni ponad 500 m²),
parking podziemny i naziemny oraz zmodernizowany został układ komunikacyjny ulic
Dworcowej, Podjazd i T. Kościuszki łączących się z ul. Bohaterów Monte Cassino – co tworzy
integracyjny węzeł dla komunikacji pieszej, samochodowej, autobusów miejskich, kolei SKM
i kolei dalekobieżnej. W praktyce oznacza to, że prosto z pociągu można wejść
na pieszy deptak, który poprowadzi podróżnych poprzez zagospodarowany plac wprost
na sopockie molo.
Utrzymanie i zarządzanie przez partnera prywatnego nowo powstałą lub odnowioną
infrastrukturą w okresie trwania umowy o PPP obejmować będzie tzw. przestrzeń publiczną,
nowy hotel, centrum handlowe oraz parkingi naziemny i podziemny (bez tzw. pozostałej
przestrzeni publicznej oraz nowego dworca).

Rysunek nr 2: Sygnatariusze umowy o PPP.

1

Zgodnie z ostatnim aneksem do umowy PPP z dnia 20.01.2016r.
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Wkład podmiotu publicznego do przedsięwzięcia stanowi: wniesienie nieruchomości Miasta,
przeznaczonych na realizację inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 10 tys. m² (w tym
udostępnienie gruntów przeznaczonych na realizację układu komunikacyjnego, do których
prawo własności pozostanie przy Mieście), oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów
Skarbu Państwa, w łącznej powierzchni ok. 6 tys. m², przekazane Miastu przez spółkę PKP S.A.
Łączny teren inwestycji wynosi ok. 17 tys. m².
Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowi prawo do eksploatacji obiektów, w tym do
pobierania pożytków z obiektów komercyjnych. W szczególności będą to: opłaty od osób
trzecich

z

tytułu

najmu

lokali,

prowadzenia

hotelu,

opłaty

parkingowe,

etc.

W rozliczeniu za pozyskanie gruntów należących pierwotnie do Miasta (w tym części
przejętych przez Miasto od PKP SA)

inwestor zrealizował tzw. przestrzeń publiczną,

obejmującą układ drogowy oraz infrastrukturę podziemną, miejsca postojowe oraz plac
i tereny zielone, jak również zmodernizował układ drogowy w rejonie inwestycji, a także
wybudował nowy dworzec PKP.
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Tabela nr 1: Kamienie milowe realizacji przedsięwzięcia.

12 GRUDNIA 2008

PODPISANIE POROZUMIENIA POMIĘDZY MIASTEM I PKP S.A. WS WPÓLNEJ
REALIZACJI PROJEKTU, Z UDZIAŁEM PARTNERAPRYWATNEGO

LUTY i
2009

WYBÓR DORADCÓW EKONOMICZNO-BIZNESOWYCH I PRAWNYCH

WRZESIEŃ

2 LUTEGO 2010

ROZEZNANIE RYNKU - FORUM DLA INWESTORÓW

30 KWIETNIA 2010

AKCEPTACJA PRZEZ RADĘ MIASTA WARIANTU PPP ORAZ WYRAŻENIE ZGODY
NA NABYCIE PRAW DO NIERUCHOMOŚCI PKP S.A.

15 CZERWCA 2010

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O KONCESJI NA ROB. BUDOWLANE

3 WRZEŚNIA 2010

ZAWARCIE PRZEZ PKP S.A. i MIASTO WARUNKOWEJ PRZEDWSTĘPNEJ UMOWY
SPRZEDAŻY I ZAMIANY NIERUCHOMOŚ

9 WRZEŚNIA 2010

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW OD WYKONAWCÓW

1 GRUDNIA 2010

ROZPOCZECIE NEGOCJACJI

10 CZERWCA 2011

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

30 SIERPNIA 2011

TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

23 STYCZNIA 2012

PODPISANIE UMOWY PPP W TYM PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY
NIERUCHOMOŚCI
ZAWARCIE PRZEZ PKP S.A. i MIASTO UMOWY SPRZEDAŻY I ZAMIANY
NIERUCHOMOŚCI

10 LUTEGO 2012

WPŁYW WNIOSKU O POŻYCZKĘ JESSICA DO FROM

7 STYCZNIA 2013

PODPISANIE UMOWY POMIĘDZY BGI I BGK O UDZIELENIU POŻYCZKI JESSICA

KWIECIEŃ 2014

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

II KWARTAŁ 2016

ZAKOŃCZENIE FAZY INWESTYCYJNEJ

Źródło: Opracowanie własne MR.
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2.

PROCES PRZYGOTOWANIA PROJEKTU

2.1 GENEZA I CEL PROJEKTU
Okolice dworca położonego w Sopocie należały do nieestetycznych i zaniedbanych miejsc
w mieście. Zabudowa tego terenu powstała kilkadziesiąt lat temu i nie stanowiła
odpowiedniej wizytówki dla nadmorskiego kurortu. Władze Miasta postanowiły wykorzystać
potencjał inwestycyjny tego obszaru, aby nadać nowy wygląd terenom przydworcowym,
kształtującym pierwszą opinię o Sopocie, przede wszystkim u turystów przyjeżdżających
pociągiem2. Pomysł na realizację projektu wziął się jednak nie tylko z konieczności
gruntownej rewitalizacji „brzydkiego dworca”, ale również z potrzeby rozwiązania w sposób
kompleksowy problemów komunikacyjnych na tym obszarze (dojazdy do dworca, parkingi)
oraz podwyższenia standardu usług publicznych. Miasto, mając na względzie pozytywne
doświadczenia wynikające z realizacji projektu z udziałem partnera prywatnego pn.
Zagospodarowanie Centrum Sopotu (tzw. Centrum Haffnera) zdecydowało się na
rozważenie realizacji kolejnego przedsięwzięcia w modelu PPP3. Informacja na temat projektu
Centrum Haffnera znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.
Rysunek nr 3: Projekt nowego dworca w Sopocie.

Źródło: Urząd Miasta Sopotu.
Teren planowanej przez Sopot inwestycji rewitalizacji dworca oraz terenów przydworcowych
w części stanowił własność Miasta, a w części pozostawał w użytkowaniu wieczystym PKP
S.A., dlatego też uznano, że jej realizacja powinna odbywać się z udziałem spółki PKP S.A.
Pierwsze rozmowy na temat współpracy miały miejsce już w 2005 r. Następnie na mocy

2
3

Uzasadnienie do Uchwały nr XXXIX/470/2010 Rady Miasta Sopotu, z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Uzasadnienie do Uchwały nr XXI/289/2008 Rady Miasta Sopotu, z dnia 12 grudnia 2008 r.
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uchwały Rady Miasta XXI/289/2008, z dnia 12 grudnia 2008 r., pomiędzy Gminą Miasta Sopotu
a PKP S.A. zostało zawarte porozumienie, które miało za zadanie doprowadzić do wspólnej
realizacji projektu przy współudziale inwestora prywatnego. PKP S.A. było zainteresowane
realizacją przedsięwzięcia ponieważ miało ono doprowadzić do utworzenia nowej
infrastruktury dworcowej. Szczegółowe oczekiwania Miasta oraz PKP S.A. wobec realizacji
projektu miały wynikać z analiz ekonomicznych przeprowadzonych na zlecenie obu
podmiotów.

Natomiast

ostateczny

model

realizacji

inwestycji

z analiz prawnych, powstałych przy uwzględnieniu wniosków z analiz

miał

wynikać

ekonomicznych4.

W związku ze skalą finansową i organizacyjną całej inwestycji uznano, że zarówno Miasto, jak
i PKP S.A. nie są zdolne samodzielnie zrealizować projektu, nie posiadają również zdolności
finansowych w tym zakresie5. Na wstępnym etapie przygotowań założono, że kwestia
finansowania i realizacji przedsięwzięcia powierzona zostanie podmiotowi prywatnemu (choć
oczywiście

końcową

ekonomicznych).
przygotowanie

formułę

Zadaniem
Miasta

i

PKP

powyższej

doradców
S.A.

do

kwestii

uzależniono

ekonomicznych
realizacji

i

od

wyników

prawnych,

przedsięwzięcia

i

miało

jego

analiz
być

obsługa,

a w szczególności opracowanie optymalnej struktury wykonania projektu.
Początkowo Miasto dopuszczało możliwość, iż wybrany model realizacji projektu będzie
uwzględniać funkcjonowanie spółki prawa handlowego z udziałem Miasta, PKP S.A. oraz
wyłonionego partnera biznesowego (podobnie jak w przypadku realizacji projektu Centrum
Haffnera). Doradcy zaproponowali dwa warianty realizacji inwestycji, pierwszy – w oparciu
o umowę o PPP (tzw. PPP kontraktowe) oraz drugi – opcjonalnie w modelu spółki prawa
handlowego z udziałem partnera prywatnego. Założenia teoretyczne do modelu, który
ostatecznie nie został wprowadzony:
•

zawiązanie kapitałowej spółki celowej przez Miasto i PKP S.A.;

•

tytułem aportu Miasto i PKP S.A. wnoszą do spółki minimalny wkład pieniężny;

•

Miasto wnosi do spółki celowej Miasta i PKP S.A. własność nieruchomości , a PKP S.A.
wnosi do spółki prawo użytkowania wieczystego gruntów skarbu państwa;

•

spółka organizuje przetarg na podstawie przepisów kodeksu cywilnego na wybór
partnera prywatnego;

•

spółka zawiązuje z partnerem prywatnym nową spółkę kapitałową (tzw. SPV);

•

partner prywatny wnosi do SPV wkład pieniężny;

•

spółka Miasta i PKP S.A. wnosi do SPV prawo własności nieruchomości oraz prawo
użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa;

•

SPV realizuje układ komunikacyjny oraz buduje lokal dworca PKP S.A.;

•

SPV umarza część udziałów spółki celowej Miasta i PKP S.A. w zamian za przekazanie
lokalu dworca oraz układu komunikacyjnego;

4
5

Uzasadnienie do Uchwały nr XXI/289/2008 Rady Miasta Sopotu, z dnia 12 grudnia 2008 r.
Tamże.
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•

spółka celowa Miasta i PKP S.A. umarza część udziałów Miasta w zamian za
przekazanie układu komunikacyjnego oraz cześć udziałów PKP S.A. za lokal dworca;

•

spółka celowa Miasta i PKP S.A. sprzedaje pozostałe udziały w SPV partnerowi
prywatnemu lub innemu inwestorowi;

•

spółka celowa Miasta i PKP S.A. ulega likwidacji i zostaje rozwiązana6.

Miasto oraz PKP S.A., na podstawie m.in. wyników przeprowadzonych analiz oraz wyników
prac przygotowawczych do przedsięwzięcia, podjęły decyzję o jego realizacji według
formuły

partnerstwa

publiczno-prywatnego

(bez

zawiązywania

spółki

przewidzianej

w przepisach ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym), gdzie Miasto jest jedyną stroną
umowy o PPP. Głównym celem Miasta przy realizacji przedsięwzięcia jest wypełnienie swego
ustawowego obowiązku w zakresie dbania o sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym oraz
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności.
Cel przedsięwzięcia stanowi realizacja zadań publicznych, należących do zakresu zadań
własnych gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca
1990 r. (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.,), art. 1 ustawy o gospodarce komunalnej
z dnia 20 grudnia 1996 r. (tj. Dz.U. z 1997 Nr 10 poz. 22 ze zm.) oraz zadań PKP S.A.
wynikających z ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2000 r.
Nr 84, poz.948, z późn. zm.) i statutu spółki.7 W szczególności są to zadania publiczne z zakresu:
•

rewitalizacji zabudowy miejskiej;

•

ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami Miasta i PKP S.A.;

•

gminnych dróg, ulic i organizacji ruchu drogowego;

•

lokalnego transportu zbiorowego;

•

turystyki, w tym terenów rekreacyjnych;

•

zieleni gminnej;

•

gospodarowania gminnymi i kolejowymi obiektami oraz urządzeniami użyteczności
publicznej;

•

promocji Miasta oraz PKP S.A.

Planowane korzyści z realizacji projektu to szeroko pojęta rewitalizacja terenów dworca PKP
S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów (w poniższej tabeli zostały przedstawione
spodziewane efekty realizacji przedsięwzięcia).

6
7

Analiza prawna i podatkowa projektu, KSP Legal &Tax Advice, SALANS.
Opis Warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Czerwiec 2011 r.
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Tabela nr 2: Efekty realizacji inwestycji.
•

wzrost atrakcyjności miejsca – funkcjonalna wizytówka miasta,

Efekty

•

powstanie reprezentacyjnego dworca kolejowego,

gospodarcze

•

wygenerowanie dodatkowego ruchu turystycznego,

•

przyciągnięcie inwestorów, powstanie nowych firm,

•

ożywienie

miasta

dzięki

mieszanemu

charakterowi

i

funkcji

powstających budynków – dworzec, biura, sklepy, hotel.
•

powstanie nowego placu w miejscu zaniedbanych budynków

Efekty

kolejowych i ciągów pieszych, który umożliwi organizację imprez

społeczne

miejskich i kulturalnych,
•

podniesienie standardów miejskich – miejsce estetyczne, przyjazne
i bezpieczne (strefa monitorowana),

•

zwiększenie dostępu dla podróżnych do internetu (sieć WI-FI)
i innowacyjnych usług sieciowych,

•

utworzenie nowych miejsc pracy,

•

inwestycja w estetyczną zieleń i nowoczesną małą architekturę,

•

postawienie na bezpieczeństwo i priorytet ruchu pieszego,

•

udogodnienia dla poruszania się osób niepełnosprawnych.

•

utworzenie bezkolizyjnej komunikacji samochodowej,

z

•

wzrost liczby miejsc parkingowych podziemnych oraz naziemnych,

zagospodarowa

•

utworzenie

Efekty
związane

niem

przestrzeni

ruchu

pieszego

i

zwiększenie

jego

bezpieczeństwa.

przestrzennym
Efekty

•

optymalizacja wykorzystania energii,

środowiskowe

•

zagospodarowanie zieleni, promowanie ekologicznych środków
transportu,

•

ograniczenie emisji spalin dzięki sprowadzeniu całości ruchu
ul.

Dworcowej

pod

ziemię,

przeniesienie

postoju

taksówek,

samochodów i autokarów turystycznych.
rozwój urbanistyczny miasta, znaczący efekt promocyjny, wzrost wpływów
Inne efekty

z podatków dla Miasta, modernizacja infrastruktury służącej mieszkańcom
i turystom.

Źródło: Opracowanie własne MR, na podstawie informacji o projekcie przedłożonej do BGK.
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Miasto na poszczególnych etapach przygotowania i realizacji projektu włączało w swoje
działania społeczność lokalną, co miało wpływ na pozytywne postrzeganie inwestycji
wśród mieszkańców oraz pozyskanie w pewnym stopniu „zrozumienia” dla utrudnień
związanych z robotami budowlanymi na dworcu i w centrum miasta.
We wrześniu 2009 roku doradcy ekonomiczno-biznesowi (patrz pkt. 2.4) przeprowadzili
badania ankietowe wśród 571 mieszkańców Trójmiasta i okolic oraz 506 turystów, dotyczące
potrzeb i oczekiwań w stosunku do nowej inwestycji. Wynikiem badań było ustalenie
preferencji wobec planowanych obiektów. Zdecydowaną większość ankietowanych
stanowili mieszkańcy Sopotu oraz turyści przyjeżdzający z różnych rejonów Polski. Ankietowani
zapytani o to, co powinno się znaleźć na terenach przydworcowych, najczęściej
odpowiadali, że ma to być parking (odpowiednio 52,7% i 42,9% ogółu badanych). Dużym
poparciem cieszyło się również centrum handlowo-usługowe (odpowiednio 42,7% i 36,6%
ogółu badanych). Prawie 30% poddanych ankietowaniu mieszkańców Trójmiasta było
zdania, że na terenach przydworcowych powinien powstać hotel. Ponad 23% mieszkańców
oraz 24,9% turystów było zdania, że w podanej lokalizacji powinno znaleźć się centrum
rozrywki. Najmniej osób uważało, że na planowanym obszarze należy wybudować biura
(22,2% ogółu badanych mieszkańców i 12,6% turystów). Respondenci wskazywali również,
że w omawianej lokalizacji brakuje terenów zielonych, parku, placu zabaw, a także toalet.
Zauważono również brak bankomatów i podjazdów dla niepełnosprawnych8.
Miasto kilkakrotnie przeprowadzało bezpośrednie konsultacje społeczne z mieszkańcami
Sopotu. Między innymi podczas takich spotkań zaprezentowano program funkcjonalnoużytkowy, oraz dwie konkurencyjne koncepcje architektoniczne nowych obiektów. Na placu
budowy nowego dworca ogłaszano dni otwarte, podczas których można było obejrzeć
postępy inwestycji. Miasto Sopot udostępniło również dla mieszkańców plany i wizualizacje
nowych inwestycji. Odbył się też spacer z udziałem architektów i mieszkańców Sopotu,
podczas którego przedstawiono główne założenia projektu oraz lokalizacje poszczególnych
obiektów i ich nowe funkcje.
2.2 ORGANIZACJA PRAC W URZĘDZIE
Prowadzenie w Urzędzie Miasta Sopotu spraw związanych z realizacją „Przedsięwzięcia
zagospodarowania terenów dworca kolejowego” odbywa się zgodnie z procedurami
działającymi w tej instytucji. W celu sprawnego i efektywnego realizowania projektów
w urzędzie Prezydent Miasta Sopotu, Zarządzeniem Nr 221/2007 z dnia 28 września 2007
wprowadził9
8

„Procedurę

zarządzania

projektami

współfinansowanymi

ze

środków

Prezentacja pt. Biznes Plan, Investment Support, luty 2010 r.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tj.: Dz.U. Nr 142, poz.1591
z 2001r z późniejszymi zmianami).
9
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zewnętrznych”. Wykonanie zarządzenia zostało powierzone naczelnikowi Wydziału Strategii
Rozwoju Miasta. Procedura pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie zadań i ról jednostek
biorących

udział

w

procesie

oraz

maksymalne

wykorzystanie

współfinansowania

zewnętrznego do realizowanych projektów.
Na podstawie ww. regulacji w strukturze każdego projektu wyróżnia się trzy poziomy
zarządzania:
I.

Komitet sterujący – decydujący o rozpoczęciu projektu, a następnie podejmujący
decyzje strategiczne z punktu widzenia projektu. Komitet sterujący składa się
z członków najwyższych władz gminy. Rolę komitetu sterującego dla każdego
z projektów pełnią: prezydent, wiceprezydenci, sekretarz oraz skarbnik Miasta Sopotu;

II.

Lider strategiczny – zapewniający zasoby niezbędne do realizacji projektu oraz
monitorujący przebieg jego realizacji. Zwyczajowo liderem strategicznym projektu
zostaje wiceprezydent, któremu podlega Wydział Strategii Rozwoju Miasta lub
jednostka merytoryczna, z której wyłoniony zostaje tzw. kierownik merytoryczny,
ale liderem może być również prezydent lub sekretarz Miasta Sopotu. Propozycja
osoby, która będzie pełnić rolę lidera strategicznego projektu, jest elementem
tzw. koncepcji projektu. Wyznaczenie osoby na stanowisko lidera następuje w chwili
zatwierdzenia przez komitet sterujący koncepcji projektu;

III. Zespół kierowniczy – odpowiedzialny za zarządzanie projektem. Zespół kierowniczy
składa się z dwóch osób:
•

koordynatora projektu z ramienia Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, dbającego
o zgodny z wymogami instytucji udzielającej dofinansowania, przebieg projektu;

•

kierownika

merytorycznego

z

ramienia

odpowiedniej

jednostki

merytorycznej,

dbającego o kwestie techniczne i merytoryczne związane z przebiegiem projektu.
Do realizacji projektu, decyzją lidera strategicznego, powoływany jest zespół zadaniowy.
W skład zespołu wchodzą:
•

zespół kierowniczy (koordynator projektu oraz kierownik merytoryczny);

•

przedstawiciele jednostek merytorycznych, którzy dostarczają niezbędnej wiedzy
specjalistycznej z zakresu realizowanej inwestycji. Każda jednostka merytoryczna
zaangażowana w projekt ma co najmniej jednego przedstawiciela w zespole
zadaniowym;

•

przedstawiciel Biura Informacji i Promocji, odpowiedzialny za promocję projektu10.

W całym procesie najistotniejszą kwestię stanowi opracowanie tzw. koncepcji projektu,
na podstawie zidentyfikowanych możliwości dofinansowania i przedstawionych potrzeb,
którą tworzy wspólnie Wydział Strategii Rozwoju Miasta oraz odpowiednia jednostka
merytoryczna. Wraz z ww. koncepcją opracowywana jest analiza ryzyka projektu, zgodnie

10

Zarządzenie Prezydenta Miasta Sopotu Nr 221/2007.
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z przyjętym w ww. procedurze formularzu. Oba dokumenty omawiane są przez naczelnika
Wydziału Strategii Rozwoju Miasta z wiceprezydentem, sprawującym nadzór nad wydziałem.
Wiceprezydent prezentuje je następnie na komitecie sterującym, który podejmuje decyzję co
do ew. realizacji danego projektu. Szczegółowa procedura znajduje się w załączniku nr 4 do
niniejszego materiału.
W związku postępowaniem na wybór doradców dla realizacji projektu Zagospodarowanie
terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, Prezydent Miasta
Sopotu, Zarządzeniem nr 665/2009, z dnia 10 marca 2009 r. powołał komisję przetargową
złożoną z pracowników Urzędu Miasta oraz pracowników PKP S.A. – właściciela części
terenów objętych projektem. Następnie, w związku z decyzją odnośnie kontynuacji prac
związanych

z realizacją projektu w formule PPP, Prezydent Miasta Sopotu Zarządzeniem

nr 1143/2010 z dnia 10 czerwca 2010 r. określił organizację, skład, tryb pracy oraz zakres
obowiązków i odpowiedzialności komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na
wybór partnera prywatnego. Komisja, działająca de facto w bardzo zbliżonym składzie co
komisja przetargowa powołana w 2009 roku,

była odpowiedzialna za prowadzenie

negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi. W ostatecznym składzie komisji znaleźli
się: wiceprezydent Miasta Sopotu (przewodniczący), naczelnik Wydziału Strategii Rozwoju
Miasta (z-ca przewodniczącego), pracownicy wydziałów: Strategii Rozwoju Miasta oraz
Urbanistyki i Architektury, konserwator zabytków, przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni, PKP
S.A oraz Spółki AQUA-SOPOT Sp. z o.o. W postępowaniu powołano biegłych: doradcę
prawnego (Salans), doradcę ekonomiczno-biznesowego (Investment Support). W związku
z charakterem projektu (rewitalizacja obszarów miejskich), prace zespołu wspierali również
m.in. członkowie Honorowej Rady Architektury przy Prezydencie Miasta Sopotu.
Przedstawiciele Miasta oraz PKP S.A. wchodzący w skład ww. komisji przetargowej zostali
następnie (w większości) członkami powołanej, już po podpisaniu umowy o PPP (zgodnie
z par. 10 ust. 4 umowy o PPP), komisji nadzorczej do nadzoru nad realizacją postanowień
umowy o PPP przez partnera prywatnego (szczegóły pkt. 4.4).
Miasto zagwarantowało sobie możliwość bieżącego szkolenia pracowników urzędu
na różnych etapach przygotowywania się do realizacji projektu Zagospodarowanie terenów
dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów. W ramach umowy
na

doradztwo

ekonomiczno-biznesowe

(szczegóły

pkt.

2.3)

przewidziano

m.in.

przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla pracowników zamawiającego usługę i osób
przez niego wskazanych, w następującym zakresie:
•

warsztaty nt.

sposobu przygotowania projektu PPP, szczegółów dotyczących

poszczególnych działań, zakresu projektu PPP oraz jego realizacji,
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•

warsztaty

rozwiązujące

problemy

zidentyfikowane

w

trakcie

przygotowania

przedsięwzięcia do realizacji,
•

warsztaty uzupełniające ewentualne braki w wiedzy pracowników urzędu i osób przez
niego wskazanych, koniecznej do samodzielnego wykonywania tych działań,
na podstawie obserwacji doradcy.

2.3 DORADZTWO ZEWNĘTRZNE
W celu realizacji zadań wynikających z porozumienia z dnia 12 grudnia 2008 r. zawartego
pomiędzy Gminą Miasta Sopotu i PKP S.A., obsługujący projekt pracownicy urzędu korzystali
z usług doradcy ekonomiczno-biznesowego i prawnego. Zadaniem doradców miało być,
zgodnie z ww. porozumieniem,

przygotowanie jego stron do rozpoczęcia inwestycji i jej

obsługa, a w szczególności opracowanie optymalnej struktury realizacji projektu, określenie
korzyści, jakie mogłyby odnieść oba podmioty publiczne, prowadzenie negocjacji
z potencjalnymi partnerami biznesowymi, przygotowanie projektów umów z wyłonionym
partnerem prywatnym. Koszty związane z przetargami i usługą doradców podzielono
w częściach równych pomiędzy Miastem a PKP S.A. (podpisano tzw. umowę kosztową,
zgodnie z którą doradca wystawiał fakturę na Miasto, a podmiot publiczny dalej refakturę na
PKP S.A.).
W celu wyboru doradców zostały przeprowadzone dwa odrębne postępowania:
1) w trybie negocjacji z ogłoszeniem na kompleksową obsługę prawną w zakresie
przygotowania i realizacji inwestycji, polegającej na gruntownej rewitalizacji terenów
dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów, z udziałem podmiotów
prywatnych. Członkowie Urzędu Miasta i PKP S.A.
przetargowej

do

przeprowadzenia

wspólnie weszli w skład

postępowania,

powołanej

komisji

Zarządzeniem

Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 10 marca 2009 r.;
2) przetarg nieograniczony na wyłonienie doradcy ekonomiczno-biznesowego.
Zamawiający już w treści ogłoszenia na usługę prawną wskazał, że oczekuje pełnej
współpracy między doradcą ekonomiczno-biznesowym a prawnym, w wyniku której
powstaną wspólne opinie (ekspertyzy, analizy), na podstawie których
ostateczny

dokument

składający

się

z

części

utworzony zostanie

ekonomiczno-finansowej,

za

którą

odpowiedzialność spoczywa na doradcy biznesowym i części prawno-podatkowej, za którą
odpowiedzialność spoczywała będzie na doradcy prawnym oraz ostatecznej rekomendacji
przez doradcę prawnego najkorzystniejszego trybu/trybów realizacji inwestycji.
W wyniku postępowania (wymienionego w podpunkcie 1) wyłoniono doradcę prawnego
(kancelarię Salans D. Oleszczuk, Kancelaria Prawnicza Sp. k. oraz Krupa Srokosz Patryas
Sp. k.), który świadczył usługi dla Miasta w latach 2009-2011. Poniższa tabela opisuje cztery
etapy wsparcia jakie przewidywała umowa z doradcami prawnymi.
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Tabela nr 3: Świadczenie usług przez doradców w ramach umowy na kompleksową obsługę
prawną w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.
Etap I
Przedstawienie analizy sytuacji prawnej przedsięwzięcia oraz rekomendacja
w formie opinii oraz ekspertyz, wariantów formalno-prawnych realizacji inwestycji
oraz trybu realizacji inwestycji, uwzględniających konieczność przygotowania
ewentualnego postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego
na wyłonienie inwestora prywatnego lub innego, zgodnego z prawem, trybu
wyboru inwestora.
(W ramach tej części doradca przygotował: „Analizę prawno-podatkową
wybranych przez zleceniodawcę wariantów, w związku z przygotowaniem
i realizacją przedsięwzięcia”).
Przygotowanie przez doradcę prawnego odpowiedniej procedury formalnoprawnej

do

zarekomendowanych

ekonomiczno-finansowych

przez

zapewniających

doradców

biznesowych

„bankowalność”

modeli

inwestycji

(przy

wyjściowym założeniu braku zaangażowania finansowego Miasta i PKP S.A.).
Zamawiający dopuszczał sytuację, w której to doradca prawny rozpocznie swoją
pracę od wskazania doradcy biznesowemu możliwych dróg prawnych realizacji
inwestycji, które dopiero staną się podstawą stworzenia modeli ekonomicznofinansowych.
Etap II
Przygotowanie (we współpracy z doradcą ekonomiczno-biznesowym) kompletu
dokumentacji

koniecznej

postępowania

w

do

przedmiocie

wszczęcia,

przeprowadzenia

wyłonienia

inwestora

i

zakończenia

prywatnego

(zgodnie

z modelem realizacji wskazanym przez podmiot publiczny).
Opracowanie i przedstawienie (we współpracy z doradcą ekonomicznobiznesowym) do zatwierdzenia Miastu oraz PKP S.A. propozycji kryteriów wyboru
inwestora.
Wszczęcie procedury mającej doprowadzić do wyłonienia inwestora prywatnego.
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Etap III
Pomoc

prawna,

po

wszczęciu

procedury

wyboru

inwestora,

w

tym

w szczególności w zakresie udzielania odpowiedzi na budzące wątpliwości
zagadnienia dotyczące dokumentacji postępowania (w szczególności wyjaśnienia
do SIWZ) oraz prowadzenie innej korespondencji z uczestnikami postępowania.
(Przy czym kwestie z zakresu prawno-podatkowego zostałyby opracowane przez
doradcę prawnego, zaś z zakresu ekonomiczno-finansowego przez doradcę
biznesowego.).
Pomoc prawna w czynnościach związanych z oceną złożonych ofert, ich
zgodnością ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przepisami prawa,
w

tym

rekomendowanie

wyboru

najkorzystniejszej

oferty.

Powyższe

było

realizowane w szczególności poprzez udział w konsultacjach i negocjacjach,
udział w komisjach przetargowych w charakterze biegłego oraz weryfikację
i opiniowanie dokumentów przedkładanych przez potencjalnych inwestorów.
Opracowanie wszelkich dokumentów, w tym całościowa obsługa postępowania,
wraz z procedurą protestacyjną, odwoławczą i skargową oraz ew. reprezentacja
przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz właściwym Sądem Okręgowym w związku
z wniesionymi w toku postępowania środkami ochrony prawnej.
Etap IV
Negocjacje z wybranym inwestorem.
Opracowanie

projektów

umów

dotyczących

realizacji

inwestycji,

w

tym

w szczególności umów spółki, umów wspólników, aneksów do tych i innych
dokumentów związanych z realizacją inwestycji, jak również wszelkiego rodzaju
porozumień i zobowiązań podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji.
Źródło: Opracowanie własne MR na podstawie ogłoszenia na kompleksową obsługę prawną
w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.
Etap IV ww. doradztwa został zakończony w dniu podpisania z inwestorem prywatnym
umowy o PPP. Na wszystkich etapach realizacji umowy doradztwa prawnego jej wykonawca
zobowiązany był uwzględniać wszelkie uwagi merytoryczne przedstawicieli Miasta i PKP S.A.
zgłaszane do przekazywanej dokumentacji lub odpowiednio uzasadnić na piśmie odmowę
uwzględnienia uwag. Doradca prawny zapewnił opracowanie, w miarę zapotrzebowania,
projektów stosownych uchwał odpowiednich organów Miasta i PKP S.A. S.A oraz projektów
pism, wniosków/wystąpień kierowanych do różnych instytucji, partnerów i organów w związku
z projektem.
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W trybie przetargu nieograniczonego w ww. pkt. 2 wyłoniono doradcę ekonomicznobiznesowego, firmę Investment Support – Doradztwo Gospodarcze. Przedmiotem umowy
było przygotowanie Miasta do realizacji przedsięwzięcia z udziałem podmiotów prywatnych
oraz nadzór nad jego realizacją. Szczegółowy plan działań doradcy prezentuje poniższa
tabela.
Tabela nr 4: Schemat działań przygotowawczych związanych z realizacją przedsięwzięcia.
ETAP I
FAZA 1

Identyfikacja potrzeb publicznych i metod realizacji przedsięwzięcia z udziałem
podmiotu prywatnego
Cel – opracowanie zorientowanego na wynik opisu usługi, której wykonanie
miałoby zostać zlecone podmiotowi prywatnemu. Przyjęto następujące
działania:
1) opis planu przedsięwzięcia,
2) określenie dostępności finansowej przedsięwzięcia (aktualizacja
wykonalności przedsięwzięcia będących w posiadaniu Miasta),

analiz

3) sformułowanie celów przedsięwzięcia, które mają być zrealizowane.
FAZA 2

Cel –
sprawdzenie, czy realizacja przedsięwzięcia z udziałem podmiotu
prywatnego sprzyja realizacji celów publicznych i PKP S.A., czy przedsięwzięcie
może zostać zrealizowane z udziałem podmiotu prywatnego oraz ocena korzyści
jakie osiągnie Miasto z jego realizacji. Przyjęto następujące działania:
1) aktualizacja modelu biznesowego realizacji przedsięwzięcia z udziałem
podmiotu prywatnego,
2) analiza porównawcza, zarówno ekonomiczna, jak i finansowa, tradycyjnego
modelu z modelem realizacji przedsięwzięcia z udziałem podmiotu prywatnego,
w oparciu o zaktualizowane przez doradcę modele biznesowe,
3) prognoza zasadności wdrożenia przedsięwzięcia z udziałem podmiotu
prywatnego oraz ocena korzyści, wraz z weryfikacją prawnej dopuszczalności
realizacji inwestycji oraz analizą rodzajów ryzyka i wrażliwości na rodzaje ryzyka,
4) modyfikacja wariantu realizacji przedsięwzięcia, jeżeli wynik ww. prognozy
zasadności wdrożenia przedsięwzięcia, wynik opisanej powyżej analizy
porównawczej oraz analizy rodzajów ryzyka i wrażliwości wykażą, że realizacja
projektu z udziałem podmiotu prywatnego nie sprzyja realizacji celów
publicznych,

5) rekomendacja optymalnego modelu realizacji przedsięwzięcia z udziałem
podmiotu prywatnego,
6) wstępna ocena realizacji przedsięwzięcia na podstawie rekomendowanego
przez doradcę modelu.
ETAP II

Opracowanie
prywatnego

FAZA 1

(Badanie rynku)

koncepcji

realizacji

przedsięwzięcia

z

udziałem

podmiotu

Cel – zebranie informacji na temat zainteresowania danym przedsięwzięciem
wśród potencjalnych współinwestorów (podmioty prywatne).
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Działania:
1) wstępne określenie obowiązków, jakie mają zostać powierzone podmiotowi
prywatnemu, na podstawie możliwych wariantów określonych w Etapie I,
2) przeprowadzenie sondażu wśród potencjalnych współinwestorów,
3) modyfikacja wariantu realizacji przedsięwzięcia, jeżeli przeprowadzone
badanie rynku wykaże, że zainteresowanie wśród podmiotów prywatnych jest
znikome lub go nie ma.
FAZA 2

1) opracowanie harmonogramu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji,
2) powołanie zespołu projektowego,
3) weryfikacja prawnej wykonalności realizacji według wybranego modelu,
4) określenie zakresu dokumentacji wymaganej do przygotowania inwestycji,
5) skompletowanie wymaganej dokumentacji,
6)opracowanie systemu
przedsięwzięcia,

komunikacji

społecznej

wspierającej

realizację

7) pełna koordynacja działań zmierzających do wdrożenia projektu.
ETAP III
FAZA 1

Wybór podmiotu prywatnego.
1) ostateczny wybór trybu realizacji przedsięwzięcia,
2) przygotowanie projektu koncepcyjnego, stanowiącego podstawę do
przygotowania opisu przedmiotu przedsięwzięcia lub konkursu na wykonanie
programu
funkcjonalno-użytkowego,
służącego
do
opisu
przedmiotu
przedsięwzięcia,
3) wybór wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego, służącego do opisu
przedmiotu przedsięwzięcia,
4) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub regulaminu
konkursu, w tym w szczególności opisu warunków udziału w postępowaniu oraz
kryteriów oceny ofert,
5) opracowanie ogólnych warunków lub wzoru umowy z podmiotem prywatnym,
6) opracowanie ogłoszenia o zamówieniu/konkursie, w tym opisu potrzeb
i wymagań zamawiającego.

FAZA 2

Cel - przeprowadzenie procedury przetargowej/konkursowej. Działania:
1) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
2) badanie i ocena ofert, w tym końcowa ocena opłacalności najkorzystniejszej
oferty przy uwzględnieniu porównania z opłacalnością tradycyjnego wariantu
realizacji przedsięwzięcia,
3) negocjacje z podmiotami prywatnymi,
4) prowadzenie dialogu
konkurencyjnego,

z

podmiotami

prywatnymi

w

trybie

dialogu

5) negocjowanie warunków umowy z podmiotem prywatnym, którego oferta
została wybrana.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Protokołu kontroli NIK, z dnia 25 września 2012 r.
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W następstwie zawartej z doradcą ekonomiczno-biznesowym umowy wykonany został
dokument pn. „Analiza finansowo-ekonomiczna modelu wykonalności przedsięwzięcia
polegającego na gruntownej rewitalizacji terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz
sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych (Warszawa, grudzień 2009
r.)”. Następnie doradca prawny na jej podstawie przedstawił analizę prawnopodatkową
wybranych przez zleceniodawcę wariantów (Warszawa, 26 stycznia 2010 r.).
Wykaz wszystkich dokumentów wykonanych przez doradcę ekonomiczno-biznesowego:
•

Raport z badań ankietowych;

•

Opis planu przedsięwzięcia;

•

Określenie dostępności finansowej przedsięwzięcia – aktualizacja analiz wykonalności
inwestycji;

•

Analiza strategiczna przedsięwzięcia;

•

Wielowariantowa

analiza

finansowo-ekonomiczna

modelu

wykonalności

przedsięwzięcia;
•

Analiza organizacyjno-prawna wykonalności przedsięwzięcia;

•

Suplement

do

wielowariantowej

analizy

finansowo-ekonomicznej

modelu

wykonalności przedsięwzięcia;
•

Errata do dokumentu pt. „Wielowariantowa analiza finansowo-ekonomiczna modelu
wykonalności przedsięwzięcia polegającego na gruntownej rewitalizacji terenów
dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów, z udziałem podmiotów
prywatnych”;

•

Wstępny biznes plan koncepcji zagospodarowania terenów dworca PKP w Sopocie;

•

Wstępna koncepcja realizacji projektu zagospodarowania terenów dworca PKP
w Sopocie;

•

Raport z działań Investment Support mających na celu zbadanie opinii inwestorów na
temat projektu zagospodarowania terenów dworca PKP w Sopocie;

•

Raport o podmiotach biorących udział w konsultacjach rynkowych dotyczących
projektu zagospodarowania terenów dworca PKP w Sopocie;

•

Opis

warunków partnerstwa publiczno-prywatnego dla postępowania mającego

na celu wybór partnera prywatnego do przedsięwzięcia polegającego na
zagospodarowaniu terenów dworca PKP w Sopocie;
•

Wstępne porównanie ofert inwestorów ubiegających się o wybór jako partner
prywatny do przedsięwzięcia pn. Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie
oraz sąsiadujących z nim terenów, z udziałem podmiotów prywatnych.

W dniu 2 lutego 2010 r., przy współudziale doradców, w Urzędzie Miasta Sopotu zostało
zorganizowane Forum dla Inwestorów, podczas którego potencjalnie zainteresowani

22

inwestycją partnerzy prywatni mieli możliwość zapoznania się z funkcjonalno-użytkową stroną
projektu oraz

możliwymi wariantami jego realizacji. Miasto organizowało

również

indywidualne spotkania z wieloma inwestorami, organizowane przy współudziale PKP S.A.
oraz doradcy prawnego i ekonomiczno-biznesowego, na których przedstawiciele firm
prezentowali własne spostrzeżenia i oczekiwania odnośnie projektu.
Ponadto, w dniu 2 grudnia 2011 r. Gmina Miasta Sopotu zawarła z konsorcjum firm Salans D.
Oleszczuk, Kancelaria Prawnicza Sp. k. oraz Krupa Srokosz Patryas Sp. k. , w trybie zamówienia
z wolnej ręki na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, umowę której przedmiotem
było świadczenie kompleksowej obsługi prawnej, polegającej na wykonaniu zastępstwa
procesowego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku i innymi sądami lub
innymi organami orzekającymi oraz świadczenia usług prawniczych związanych z ww.
zastępstwem

procesowym

oraz polegających

na

doradztwie

prawnym

w

związku

z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia. Umowę zawarto na okres do 31.12.2012 r., nie
później jednak niż do dnia zawarcia umowy z partnerem prywatnym wybranym
w postępowaniu w ramach PPP lub do dnia unieważnienia (odwołania) tego postępowania.
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2.4 SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA WŁASNOŚCIOWE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI JAKO
ELEMENT PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH
Projekt jest realizowany w bardzo atrakcyjnej lokalizacji ścisłego centrum Miasta Sopotu,
będącego uzdrowiskiem11. Obszar inwestycji położony jest na jednej z głównych osi
komunikacyjnych Trójmiasta, pomiędzy ulicami Podjazd, dojściem pieszym do dworca PKP
S.A. na przedłużeniu ulicy Chopina, ulicą Kościuszki i terenem PKP S.A.

Łączny teren

inwestycyjny wynosi ok. 17,1 tys. m², z czego 10,4 tys. m² stanowiło własność Miasta Sopotu,
zaś 6,7 tys. m² grunty skarbu państwa będące w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. Obszar
inwestycyjny

został

objęty

ustaleniami

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego uchwalonego uchwałą nr XXIII/422/2005 Rady Miasta Sopotu z dnia 11 lutego
2005 r. oraz uchwałą nr XI/161/2007 Rady Miasta Sopotu z dnia 30 listopada 2007 r. Zgodnie
z treścią przedmiotowych planów, teren realizacji projektu przeznaczony został na zabudowę
usługową o charakterze śródmiejskim, zabudowę hotelową, handel, gastronomię, biura,
obsługę dworca kolejowego, inne usługi nieuciążliwe oraz drogi, a część gruntów
zlokalizowanych na zachód od torów kolejowych przeznaczona jest na drogę dojazdową
oraz parkingi.12
Rysunek nr 4: Lokalizacja przedsięwzięcia

Źródło: Materiały promocyjne, Urząd Miasta Sopotu.

11 Obszar przedsięwzięcia położony jest w zasięgu obszaru „C” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska
Sopot.
12 Opis Potrzeb i Wymagań dla postępowania prowadzonego przez Gminę Miasta Sopot na wybór
partnera prywatnego, zał. nr 2.
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Miasto oraz PKP S.A. w ramach przygotowań do realizacji wspólnego projektu rozpoczęły od
uregulowania kwestii praw do nieruchomości, do czego potrzebne były odpowiednie
„umocowania” prawne Rady Miasta.
W dniu 30 kwietnia 2010 r. Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę nr XXXIX/470/2010 w sprawie
zgody na nabycie przez Gminę Miasta Sopotu od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości objętych projektem. Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie przez Miasto z
PKP S.A. przedwstępnej i przyrzeczonej umowy sprzedaży i zamiany, dotyczących prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości PKP S.A. Umowy sprzedaży miały zostać zawarte na
warunkach zaproponowanych przez doradców: ekonomiczno-biznesowego i prawnego.
Ponadto, Rada Miasta postanowiła, że prawo użytkowania wieczystego nieruchomości
należących do PKP S.A. zostanie nabyte przez Gminę Miasta Sopotu po cenie rynkowej,
zgodnie z wyceną sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego przed nabyciem.
Mocą ww. uchwały ustalono m.in. następujące kroki, jakie miał podjąć wyłoniony
w postępowaniu partner prywatny:
1. zapłata osobno na rzecz PKP S.A. i osobno na rzecz Miasta określonych sum
w gotówce za przeniesienie na niego praw majątkowych do nieruchomości;
2. wyodrębnienie (po jego wybudowaniu) własności lokalu nowego dworca i przeniesie
prawa własności wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej (tj. w prawie własności)
na rzecz PKP S.A. oraz dokonanie ewentualnej dopłaty w różnicy wartości prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości, będącej przedmiotem zamiany między
Gminą a PKP S.A. i prawa własności lokalu nowego dworca;
3. zapewnienia pasażerom PKP S.A. ciągłości ruchu komunikacji kolejowej w Sopocie
przez cały okres prac związanych z budową dworca (tj. aż do momentu jego
otwarcia). Po zakończeniu trwania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,
partner prywatny zatrzyma prawo własności nabytych przez niego na podstawie tej
umowy nieruchomości, poza prawem własności lokalu nowego dworca, o którym
mowa powyżej.
Na mocy powyższej uchwały w dniu 3 września 2010 r. Miasto zawarło z PKP S.A. warunkową
przedwstępną umowę sprzedaży i zamiany nieruchomości, zgodnie z którą Miasto
zobowiązało się do nabycia prawa użytkowania wieczystego części działek, pod
następującymi warunkami:
Warunek 1

wyłonienia przez Miasto partnera prywatnego i podpisania umowy o PPP;

Warunek 2

uzyskania

przez

i prawomocnych
finansowania

partnera

prywatnego

wymaganych

ostatecznych

decyzji administracyjnych oraz uzyskania przez niego

zapewniającego

realizację

przedsięwzięcia,

które

to finansowanie może być udzielone pod warunkiem przeniesienia na
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partnera prywatnego praw majątkowych do nieruchomości;
Warunek 3

rozwiązania

przez

PKP

S.A.

wszystkich

umów

najmu

dotyczących

nieruchomości PKP S.A., oraz wszelkich innych umów ograniczających
korzystanie z nieruchomości PKP S.A.;
Warunek 4

uzyskania przez PKP S.A. wymaganej na podstawie art. 18 ust. 2 Ustawy o PKP
S.A. zgody Ministra Infrastruktury, która będzie ważna w dniu zawarcia
umowy przyrzeczonej;

Warunek 5

oświadczenia i zapewnienia zawarte w umowie przedwstępnej pozostaną
ważne na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej.13

Założenia

dotyczące

przeniesienia

tytułu

prawnego

do

nieruchomości

objętych

przedsięwzięciem na partnera prywatnego zostały wstępnie sformułowane w Opisie Potrzeb
i

Wymagań

Zamówienia

(Załącznik nr 2

do

niniejszego

opracowania),

a potem

doprecyzowane w treści umowy o PPP.
Przed podpisaniem umowy o PPP Miasto dołożyło

starań, aby wedle najlepszej wiedzy,

nieruchomości objęte projektem były wolne od wszelkich roszczeń i zobowiązań osób
trzecich, poza prawami i roszczeniami ujawnionymi na dzień zawarcia umowy o PPP,
w księgach wieczystych prowadzonych dla tych nieruchomości.
Umowa

o

PPP

stanowiła

de

facto

warunkową

przedwstępną

umowę

sprzedaży

nieruchomości w stosunku do partnera prywatnego, czyli zobowiązanie stron do zawarcia
umowy przenoszącej prawa do nieruchomości na partnera prywatnego w zamian za:
•

wykonanie przez partnera prywatnego robót budowlanych, w tym robót publicznych,
polegających na modernizacji i budowie przestrzeni publicznej oraz tzw. pozostałej
przestrzeni publicznej (zakres wyjaśniony na str. 4), to jest poczynienie przez niego
nakładów na nieruchomościach, które docelowo pozostaną we własności lub
w użytkowaniu wieczystym Miasta oraz

Po

•

prawo własności nowo wybudowanego dworca;

•

obowiązek dokonania stosownych rozliczeń (patrz rozdział 5).
spełnieniu się ww. pięciu warunków, Miasto zawarło z PKP S.A. przyrzeczoną umowę

sprzedaży i zamiany nieruchomości. Miasto odkupiło grunty od PKP S.A., ale na mocy ustaleń
umowy o PPP płatności dokonał partner prywatny bezpośrednio na konto PKP S.A.

13

Na podstawie umowy o PPP.

26

Rysunek nr 5: Kolejne akty prawne przenoszące prawa do nieruchomości.

WARUNKOWA
PRZEDWSTĘPNA UMOWA
SPRZEDAŻY I ZAMIANY
NIERUCHOMOŚCI

WARUNKOWA
PRZEDWSTĘPNA UMOWA
SPRZEDAŻY (W RAMACH
UMOWY O PPP)

•GMINA MIASTA SOPOTU
•PKP S.A.

•GMINA MIASTA SOPOTU
•PARTNER PRYWATNY

PRZYRZECZONA UMOWA
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Źródło: Opracowanie własne MR.
Miasto podpisało z partnerem prywatnym przyrzeczoną umowę przenoszącą prawo do
nieruchomości w dniu 26 lipca 2013 r. Ostatecznie na partnera prywatnego zostało
przeniesione:
•

prawo do części nieruchomości pierwotnie należących do PKP S.A. – w zamian za
ww. zapłatę;

•

prawo do nieruchomości stanowiących własność Miasta – w zamian za wykonanie
robót

budowlanych,

w

tym

robót

publicznych,

polegających

na

budowie

i modernizacji przestrzeni publicznej i pozostałej przestrzeni publicznej;
•

prawo do kolejnej części nieruchomości (pierwotnie należących do PKP S.A.) –
w zamian za przeniesienie tytułu prawnego do nowego lokalu dworca na rzecz spółki
PKP S.A., przy czym zostało zastrzeżone, że jeżeli wartość prawa użytkowania
wieczystego tych części nieruchomości będzie wyższa od prawa własności dworca,
to partner prywatny, zapłaci różnicę bezpośrednio na rzecz PKP S.A. Rozliczenie
zamiany zostanie dokonane według wartości nieruchomości podanej w operacie
szacunkowym. Wartością nowego dworca dla celów rozliczenia będzie wartość
odtworzeniowa prawa własności lokalu, ustalona niezwłocznie po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie14.

14 Zgodnie z art. 150 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.)
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Część gruntów, na których zakłada się realizację układu komunikacyjnego (drogi, ronda,
komunikacja piesza i rowerowa, tereny zielone) pozostanie własnością Miasta Sopotu.
Rysunek nr 6: Prawa własności nieruchomości po zakończeniu umowy o PPP.
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Źródło: Opracowanie własne MR.
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3. POSTĘPOWANIE NA WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO
3.1 PROCEDURA WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO W TRYBIE USTAWY O KONCESJI
Podmiot

publiczny

zobligowany

jest

wyłonić

partnera

prywatnego

w

otwartym

i konkurencyjnym postępowaniu. Art. 4 ustawy o PPP określa trzy tryby wyboru partnera
prywatnego, jednym z nich jest tryb zgodny z przepisami ustawy o koncesji na roboty
budowlane i usługi. Wybór pomiędzy trybami wyszczególnionymi w ustawie jest ściśle
uzależniony od spełnienia przesłanek uprawniających i jednocześnie zobowiązujących do
skorzystania z danej procedury. Kluczowym dla kwestii określenia procedury wyboru jest
model wynagrodzenia partnera prywatnego.
Ustawa o koncesji jest podstawą takiego modelu współpracy, w którym wynagrodzeniem jest
prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa albo to prawo wraz z zapłatą sumy
pieniężnej.

W

modelu

koncesyjnym

wynagrodzenie

koncesjonariusza

pochodzi

w przeważającej części z działalności gospodarczej prowadzonej na infrastrukturze projektu
np. w postaci płatności pobieranych od użytkowników tej infrastruktury.
Ustawodawca wskazuje, że płatność koncesjodawcy na rzecz koncesjonariusza nie może
prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji nakładów
poniesionych przez koncesjonariusza. Koncesjonariusz ponosi w zasadniczej części ryzyko
ekonomiczne wykonywania koncesji.
Ustawa o koncesji umożliwia mechanizm nawiązywania współpracy pomiędzy sferą
publiczną a przedsiębiorcami. Postępowanie koncesyjne umożliwia komunikację pomiędzy
koncesjodawcą

a

podmiotami

zainteresowanymi

zawarciem

umowy

koncesji

w celu wypracowania elastycznych rozwiązań najkorzystniejszych dla koncesjodawcy,
i uwzględniających możliwości koncesjonariusza.
Po zamieszczeniu ogłoszenia o koncesji zainteresowane podmioty składają więc wniosek
o zawarcie umowy koncesji zawierający oświadczenie o zgłoszeniu udziału w postępowaniu
oraz oświadczenie o spełnianiu opisanych w ogłoszeniu o koncesji warunków udziału
dotyczących: m.in. zdolności ekonomicznej i finansowej, kwalifikacji technicznych lub
zawodowych, w tym posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania
potencjałem technicznym,

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu

koncesji, uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Podmiot publiczny zaprasza do udziału w negocjacjach kandydatów, którzy w sposób
poprawny

pod

względem

formalnym

złożyli

wnioski

oraz

spełnili

warunki

udziału

w postępowaniu. Prowadzone negocjacje mogą dotyczyć wszystkich aspektów koncesji,
w tym aspektów technicznych, finansowych i prawnych. W wyniku przeprowadzonych
rozmów

z

wykonawcami

koncesjodawca

może

przed

zaproszeniem

do

składania

ostatecznych ofert dokonać zmiany wymagań określonych w ogłoszeniu o koncesji. Podmiot
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publiczny

zaprasza do złożenia ofert kandydatów, z którymi prowadził negocjacje

przesyłając im opis warunków koncesji i

wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert

spełniających wymagania na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w tym opisie.
Koncesjodawca może prowadzić postępowanie, jak również negocjacje, także w przypadku
gdy wpłynął tylko jeden wniosek.
Ustawa o koncesji przewiduje, że kryteriami, na podstawie których koncesjodawca wybiera
ofertę, mogą być w szczególności: czas trwania koncesji, wysokość współfinansowania
przedmiotu koncesji ze środków oferenta, koszty użytkowania przedmiotu koncesji, wysokość
opłaty za usługę świadczoną na rzecz osób trzecich korzystających z przedmiotu koncesji,
jakość wykonania, wartość techniczna, właściwości estetyczne i funkcjonalne, aspekty
środowiskowe, rentowność, termin wykonania przedmiotu koncesji.
Rysunek nr 7: Przebieg postępowania zaplanowany i zrealizowany przez Miasto Sopot.

ETAP I
PREKWALIFIKACJA
OCENA
WNIOSKÓW

ETAP II
NEGOCJACJE

ETAP III
ZAPROSZENIE DO
ZŁOŻENIA OFERT

ETAP IV
WYBÓR OFERTY I
ZAWARCIE UMOWY
O PPP

Źródło: Opracowanie własne MR.
3.2 ETAP I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OGŁOSZONYM PRZEZ MIASTO SOPOT
W projekcie sopockim przyjęto, że „wyłącznym wynagrodzeniem partnera prywatnego
z tytułu wykonania umowy o PPP będzie prawo do pobierania pożytków z przedmiotu PPP,
zrealizowanego na terenach będących własnością partnera prywatnego, tj. z wyłączeniem
układu komunikacyjnego oraz obiektu dworca PKP S.A., do których prawo własności będą
posiadać odpowiednio Miasto Sopot oraz PKP S.A. Nie przewidziano wynagrodzenia dla
partnera prywatnego w formie zapłaty sumy pieniężnej od podmiotu publicznego”15.
W związku z powyższym jako tryb postępowania na wybór partnera prywatnego przyjęto
zapisy ustawy o koncesji.
W dniu 15 czerwca 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane
Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane dla projektu pn.: „Zagospodarowanie terenów
dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów”, z udziałem podmiotów
prywatnych. Miejsce publikacji podyktowane było wartością zamówienia, która przekroczyła

kwotę ustaloną przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.

15

Opis Potrzeb i Wymagań dla postępowania prowadzonego przez Gminę Miasta Sopotu.
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11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych. Termin na składanie wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu wyznaczono na 9 września 2010 r.
Partner prywatny wybrany w ww. postępowaniu miał zawrzeć z Gminą Miasta Sopotu, jako
podmiotem publicznym w rozumieniu ustawy o PPP, umowę dotyczącą wspólnej realizacji
przedsięwzięcia

w

formule

partnerstwa

publiczno-prywatnego,

polegającego

na

zaprojektowaniu, budowie i sfinansowaniu przez podmiot prywatny wraz z pełnym
wyposażeniem określonych obiektów na terenie dworca PKP S.A. w Sopocie oraz terenach
sąsiadujących, a następnie kompleksowym utrzymaniu i zarządzaniu obiektami, zgodnie
z przeznaczeniem, przez określony okres. Celem

przedsięwzięcia miała być gruntowna

rewitalizacja terenów przydworcowych w Sopocie wraz z równoczesnym rozwiązaniem
problemów komunikacyjnych na tym obszarze oraz stworzenie reprezentacyjnej zabudowy,
architektoniczno-funkcjonalnej wizytówki Miasta Sopotu. Po zakończeniu umowy o PPP,
partner prywatny zostałby właścicielem (lub użytkownikiem wieczystym) nieruchomości wraz
z wzniesionymi obiektami, z wyjątkiem dworca oraz układu komunikacyjnego. Szczegółowe
informacje zostały przedstawione w dokumencie dołączonym do ww. ogłoszenia pn. „Opis
Potrzeb i Wymagań Podmiotu Publicznego” (OPIW) z dnia 10 czerwca 2010 r., stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego materiału.
W ogłoszeniu została podana szacunkowa wartość zamówienia (netto) w następującym
przedziale:

180 000 000 ZŁ

250 000 000 ZŁ

Ponadto, w ogłoszeniu znalazła się informacja, że podmiot publiczny nie dopuszcza realizacji
przedsięwzięcia za pośrednictwem spółki (spółki kapitałowej, komandytowej, komandytowoakcyjnej) zawiązanej pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym na
podstawie umowy o PPP w celu jej wykonania (tj. spółki, o której mowa w art. 14 ustawy
o PPP), a także nie dopuszcza ustanowienia hipoteki na nieruchomości, która pozostanie
własnością podmiotu publicznego po zakończeniu umowy o PPP.
W postępowaniu (negocjacjach) na wyłonienie partnera prywatnego, mógł wziąć udział
każdy zainteresowany podmiot, w rozumieniu art. 2 pkt 1. ustawy o koncesji, spełniający
warunki odnośnie:
a) odpowiedniej zdolności ekonomicznej i finansowej (szczegóły poniżej),
b) kwalifikacji technicznych lub zawodowych (szczegóły poniżej),
c) posiadania stosownych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
d) niekaralności kandydata.
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W przypadku kandydata składającego się de facto z grupy podmiotów, warunek określony
w pkt. d) powyżej musiała spełniać każda z tych osób (podmiotów) oddzielnie, warunek
określony w pkt. a), b) i c) powyżej osoby te (podmioty) mogły spełniać łącznie. Kandydat
w zakresie spełnienia warunków, o których mowa w pkt. a), b) i c) powyżej, mógł zgodnie
z art. 18 ust. 3 ustawy o koncesji polegać na zdolności innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim powiązań. Musiał w takiej sytuacji wykazać, że
będzie spełniał warunki niezbędne do wykonania umowy o PPP.
Tabela nr 5: Warunki udziału w postępowaniu.
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Zainteresowany wykonawca musiał wykazać, iż za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - za wszystkie pełne lata obrotowe) osiągnął średni
roczny przychód, określony na podstawie rachunku zysków i strat (pozycja „Przychód netto
ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „Przychód netto ze sprzedaży
i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż równowartość 100 mln zł oraz posiadać
środki finansowe i/lub potwierdzoną zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż
równowartość 200 mln zł.
Zdolność techniczna
Zainteresowany wykonawca musiał posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także
dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania umowy o PPP, to
jest spełniać łącznie następujące warunki:
•

w okresie 5 lat przed upływem terminu składania wniosków zrealizował umowy
dotyczące zaprojektowania i wykonania co najmniej dwóch obiektów handlowousługowych (jak np. galerie handlowe, biurowce) o wartości co najmniej 20 mln zł
brutto

w

odniesieniu

do

jednego

obiektu

handlowo-usługowego

każda,

z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z nich musi spełniać łącznie następujące
warunki: (i) posiadać co najmniej 5 tys. m² powierzchni najmu i (ii) dysponować
parkingiem;
•

w okresie 5 lat przed upływem terminu składania wniosków zaprojektował i wykonał
co najmniej jeden układ komunikacyjny przy ww. obiekcie;

•

przez okres co najmniej 3 lat zarządza lub zarządzał co najmniej jednym obiektem,
przy czym przez zarządzanie należy rozumieć świadczenie usług zarządzania
nieruchomościami w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami;
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•

ma lub będzie mieć do dyspozycji przy wykonywaniu umowy o PPP osoby
legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie
zostaną im powierzone, to jest dysponować:
osobą głównego projektanta (szefa zespołu projektantów), posiadającego
wykształcenie

wyższe

techniczne,

w specjalności

architektonicznej

ważne

bez

uprawnienia

ograniczeń,

z

budowlane

minimum

5-letnim

doświadczeniem zawodowym, który zaprojektował w okresie 5 lat przed
upływem terminu składania wniosków co najmniej 2 obiekty podobne (przy
czym, co najmniej jeden z nich został już zrealizowany) oraz posiadającego
aktualne na dzień składania wniosku zaświadczenie o przynależności do
właściwej izby samorządu zawodowego,
osobą kierownika budowy (szefa zespołu kierowników robót branżowych),
posiadającego

wykształcenie

wyższe

techniczne,

ważne

uprawnienia

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z
minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika
budowy, w tym budowy w okresie 5 lat przed upływem terminu składania
wniosków co najmniej jednego ww. obiektu oraz posiadającego aktualne na
dzień składania wniosku zaświadczenie o przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane dla
projektu pn.: „Zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących
z nimi terenów”, z dnia 15 czerwca 2010 r., Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej.
W wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęły dwa wnioski: Bałtyckiej Grupy
Inwestycyjnej S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz Global Retail and Residential Estate Services
Sp. z o.o. (dalej GRESS) z siedzibą w Warszawie. Obaj kandydaci zostali zaproszeni do udziału
w negacjach.
3.3 ETAP II NEGOCJACJE
Od 1 października 2010 r. do dnia 9 czerwca 2011 roku komisja przetargowa (w skład której
weszli przedstawiciele Miasta Sopotu oraz PKP S.A., szczegóły pkt. 2.2), przeprowadziła
negocjacje
w

z

kandydatami,

postępowaniu.16

biegłych,

którymi

prowadzone

w

którzy

zgłosili

wnioski

o

dopuszczenie

do

udziału

W celu pozyskania dodatkowych informacji komisja powoływała ad hoc
byli

m.in.

ramach

doradcy

postępowania

prawni

i

dotyczyły

ekonomiczno-biznesowi.
wszystkich

aspektów

Negocjacje
partnerstwa,

tj. technicznych, finansowych i prawnych.

16

Umowa o PPP.
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Podczas dialogu określono warunki współpracy i strukturę projektu, a na ich podstawie
opracowana została treść umowy o PPP. Negocjacje służyły dookreśleniu następujących
warunków partnerstwa:
•

termin na jaki zostanie zawarta umowa o PPP,

•

zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia,

•

struktura transakcji (m.in. ostateczne rozwiązania własnościowe dot. nieruchomości),

•

szczegółowe obowiązki partnera prywatnego w zakresie zaprojektowania, w tym
ostateczny zakres dokumentacji projektowej,

•

szczegółowe dane dotyczące zakresu robót budowlanych,

•

szczegółowe wymagania podmiotu publicznego w zakresie utrzymania i zarządzania,
w

tym

zakres

uprawnień

kontrolnych

podmiotu

publicznego

w

odniesieniu

do utrzymania i zarządzania obiektami,
•

pozostałe postanowienia umowy o PPP.

Postępowania negocjacyjne odbywały się ad hoc, zgodnie z zapotrzebowaniem obu stron.
Strony były zawsze zapraszane na spotkania na ten sam dzień (jedynie inne godziny),
omawiane były te same zagadnienia. Przeprowadzono 7 tur negocjacyjnych z firmą BGI17
oraz 6 z firmą GRRES18.Informacja o zakończeniu negocjacji została wysłana do kandydatów
w dniu 9 czerwca 2011 r.
Pracownicy urzędu, nauczeni doświadczeniami z realizacji projektu Centrum Haffnera,
podeszli do przeprowadzania dialogu w sposób staranny. Wszystkie tury były nagrywane
i szczegółowo protokołowane. W spotkaniach brali udział przedstawiciele partnera
prywatnego, PKP SA, Miasta oraz doradcy prawni i ekonomiczni projektu. W pierwszej
kolejności skupiono się na zagadnieniach związanych z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. W związku z licznymi zapytaniami partnerów prywatnych
co do możliwych do zaakceptowania przez Miasto rozwiązań architektonicznych, dalej
drogowych

i

zagadnieniom.

instalacyjnych,
Istotne

były

kilka
też

pierwszych

kwestie

spotkań

prawne,

którym

poświęcono
poświęcono

właśnie

tym

dalsze

tury

negocjacyjne. Negocjowano w szczególności zakres zadań i obowiązków obu stron, podział
ryzyk, kary umowne, okres trwania całej umowy, jak i poszczególnych faz projektu. Ponadto
wypracowano ostateczny model przedsięwzięcia, w tym kwestie własności gruntów.
Wszystkie te elementy zostały zebrane w umowie o PPP.

17
18

W terminach: 1.10, 17 i 26.11, 20.12.2010 r. a także 9.02, 19.04 i 27.05.2011 r.
W terminach: 5.10, 16.11, 17.12.2010 r. oraz 8.02, 19.04 i 27.05.2011 r.
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3.4 ETAP III KRYTERIA OCENY OFERT
Po zakończeniu trwających blisko dziewięć miesięcy negocjacji obie firmy, w dniu 10 czerwca
2011 r., zostały zaproszone do składania ofert. Wraz z zaproszeniem przesłany został
dokument pt. Opis Warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (załącznik nr 3 do
niniejszego materiału) oraz projekt umowy o PPP.
Ostateczny termin na złożenie ofert wraz z koncepcją architektoniczno-urbanistyczną
wyznaczono na dzień 30 sierpnia 2011 r. Kryteria oceny ofert zostały wypracowane we
współpracy z doradcami ekonomiczno-biznesowymi i prawnymi.
Oferent zobowiązany był wskazać w ofercie następujące elementy:
•

wysokość płatności gotówkowej, tj. premii (wyjaśnienie poniżej), dla podmiotu
publicznego od partnera prywatnego;

•

wyliczenie wartości kosztorysowej inwestycji z wyszczególnieniem kosztów budowy
poszczególnych elementów zakresu rzeczowego przedsięwzięcia;

•

okres obowiązywania umowy o PPP/terminy wykonania umowy o PPP z podziałem na
okres przygotowawczy, fazę inwestycyjną oraz okres utrzymania i zarządzania;

•

okres, w którym oferent zobowiązuje się do zamknięcia finansowania;

•

okresy gwarancji jakości oferowane przez oferenta zgodnie z postanowieniami
projektu umowy o PPP;

•

części zadań, których wykonanie oferent planuje powierzyć podwykonawcom;

•

zakres

prac

powierzanych

podwykonawcy/podwykonawcom

oraz

dane

podwykonawcy/ podwykonawców (nazwa/firma i siedziba oraz adres).
Oferent zobowiązany był również do przedstawienia m.in. następujących dokumentów:
•

dokumentu w wersji tabelarycznej przedstawiającego podział zadań i ryzyk pomiędzy
podmiotem publicznym a partnerem prywatnym związanych z przedsięwzięciem,
zawierający treść umożliwiającą ocenę podziału zadań i ryzyk;

•

koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektów;

•

promesy finansowania bądź innego dokumentu finansowego, który ma na celu
minimalizację ryzyka braku sfinansowania przedsięwzięcia;

•

koncepcji zagospodarowania terenu wraz z zaznaczeniem lokalizacji obiektów oraz
innych urządzeń terenowych, z oznaczeniem miejsc parkingowych, dojść i dojazdów;

•

koncepcji funkcjonalno-użytkowej przedsięwzięcia wraz z opisem;

•

wizualizacji przedstawiającej rozwiązania przestrzenno-architektoniczne.

Przed upływem terminu do składania ofert wykonawca był również

zobowiązany

do wniesienia wadium, w wysokości 2,2 mln zł, na cały okres związania ofertą,
w pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy podmiotu publicznego,
bądź

w

poręczeniach

bankowych,

gwarancjach

bankowych

lub

gwarancjach

ubezpieczeniowych.
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Rysunek nr 8: Kryteria oceny ofert i ich wagi.

45%

KONCEPCJA URBANISTYCZNO ARCHITEKTONICZNA

20%

PREMIA - WYSOKOŚĆ PŁATNOŚCI NA RZECZ MIASTA

20%

PODZIAŁ ZADAŃ I RYZYK

15%

CZAS TRWANIA FAZY INWESTYCYJNEJ

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Opisu Warunków Partnerstwa PublicznoPrywatnego (Załącznik nr 3 do niniejszego materiału).

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

I. Podział zadań i ryzyk związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem pomiędzy
podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
Oceniany podział dotyczył zadań i ryzyk istotnych dla zabezpieczenia interesu podmiotu
publicznego w umowie o PPP. W karcie oceny kryterium 1, znajdującej się w dokumencie
Opis Warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wyszczególnione zostały zadania
i ryzyka, związane z realizacją przedsięwzięcia, wraz z proponowanym zapisem umownym,
jaki miał zostać uwzględniony w umowie o PPP. Podano tam również wagę punktową,
odwzorowującą znaczenie dla podmiotu publicznego przejęcia danej kategorii zadania lub
ryzyka przez partnera prywatnego. Ocena zależała od liczby punktów uzyskanych za
przejęcie wybranych zadań i ryzyk.
W ramach ocenianego ryzyka braku sfinansowania sprawdzano przedstawioną przez
partnera prywatnego promesę finansowania (lub innego dokumentu finansowego)
przedsięwzięcia, która uprawdopodabnia, że oferent posiada własne środki finansowe lub,
że oferent będzie posiadał środki finansowe udostępnione mu przez osobę trzecią lub, że
zostały uzgodnione z bankiem lub inną instytucją finansową (innymi instytucjami
finansowymi)
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wstępne

warunki

finansowania

zapewniającego

dostęp

do

środków

finansowych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Brak promesy (lub innego
dokumentu finansowego) skutkował niedopuszczeniem do oceny i porównania ofert.
Ponadto oceniano m.in. kwestie udzielenia gwarancji jakości w odniesieniu do dokumentacji
projektowej, a także gwarancji jakości na wybudowany nowy dworzec, przestrzeń publiczną
oraz pozostałą przestrzeń publiczną, na cały okres obowiązywania umowy o PPP
oraz na dodatkowy czas po jej zakończeniu, zobowiązanie się partnera prywatnego do
konserwacji

i

zagospodarowania

na

własny

koszt

historycznej

wiaty

z

peronu

dalekobieżnego dworca PKP w Sopocie, zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków.
II. Ocena koncepcji urbanistyczno-architektonicznej obiektów.
Ocena

jakościowa,

przeprowadzona

przez

komisję

przetargową

na

podstawie

rekomendacji zespołu biegłych powołanych zgodnie z Regulaminem Komisji Przetargowej.
Organizacja oceny koncepcji urbanistyczno-architektonicznych:
Propozycję oceny koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przygotował zespół biegłych,
jako pomocniczy zespół komisji przetargowej, złożony wyłącznie z osób posiadających
kwalifikacje umożliwiające ocenę zgłoszonych koncepcji. Zadania zespołu biegłych były
realizowane w dwóch etapach:
Etap I – członkowie zespołu biegłych wspólnie omówili zgłoszone koncepcje (w tym kwestię
spełnienia oczekiwań PKP S.A. w zakresie nowego dworca), wyszczególniając ich wady
i zalety,
Etap II – członkowie zespołu biegłych przygotowali rekomendację dla komisji przetargowej
dotyczącą oceny przedstawionych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych.
Każdy z członków zespołu biegłych obok oceny punktowej był zobowiązany do
uzasadnienia oceny w krótkim opisie na temat każdego z ocenianych elementów
koncepcji

poprzez

wypełnienie

specjalne

Karty

oceny

koncepcji

urbanistyczno-

architektonicznej. Na podstawie rekomendacji zespołu biegłych, członkowie komisji

przetargowej dokonali oceny koncepcji urbanistyczno-architektonicznych.
Ocena przez komisję przetargową również realizowana była w dwóch etapach:
Etap I – członkowie komisji przetargowej zaznajomili się z rekomendacją zespołu biegłych
w odniesieniu do przedstawionych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych,
Etap II – każdy z członków komisji przetargowej wypełniał Kartę oceny koncepcji
urbanistyczno- architektonicznej.
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III. PREMIA
Płatność gotówkowa, jaką partner prywatny jest skłonny zapłacić za możliwość realizacji
inwestycji w pobliżu dobrze skomunikowanej przestrzeni publicznej, w niewielkiej odległości
od dworca kolejowego, w pobliżu traktu dla pieszych oraz w niewielkiej odległości od
centrum miasta. Taka lokalizacja hotelu oraz galerii handlowej zapewni partnerowi
prywatnemu stały dopływ klientów komercyjnych oraz konsumentów.
Wniesienie przez podmiot publiczny części nieruchomości miało nastąpić w drodze
sprzedaży partnerowi prywatnemu na warunkach określonych w projekcie umowy o PPP.
Sposób rozliczenia płatności za nabycie nieruchomości należących w momencie składania
ofert do Miasta również został ujęty w projekcie umowy o PPP. Niezależnie od określonych
w umowie o PPP rozliczeń za nabycie nieruchomości, partner prywatny zobowiązany był do
zaproponowania w ofercie, dodatkowej płatności gotówkowej na rzecz podmiotu
publicznego (tj. premii w rozumieniu projektu umowy o PPP) oraz do jej uiszczenia wraz
z rozliczeniem płatności za nabywane nieruchomości zgodnie z projektem umowy o PPP.
Miarą ocenianej wielkości płatności gotówkowej była kwota wskazana przez oferenta
płatności gotówkowej (premii) bez VAT.
IV. Miarą ocenianego terminu realizacji fazy inwestycyjnej była liczba miesięcy wykonania
inwestycji wskazana przez oferenta.

3.5 ETAP IV WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I PODPISANIE UMOWY PPP
W dniu 4 października 2011 r. wybrano zwycięzcę postępowania – Bałtycką Grupę
Inwestycyjną S.A. BGI jest konsorcjum założonym z trzech podmiotów: kancelarii prawnej,
firmy budowlanej oraz biura architektonicznego.
Oferta firmy GRRES Sp. z o.o. nie została dopuszczona do oceny i porównania ze względu na
niespełnienie warunków formalnych z Opisu Warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
Zdaniem zamawiającego, firma GRRES nie wniosła prawidłowo wadium, czyli finansowej
gwarancji, że wpłacający je podmiot nie wycofa się, ani nie zmieni swojej oferty. Firma
GRRES złożyła gwarancje bankowe, jednakże były one ważne tylko przez trzy miesiące.
Ponadto, warunkiem

ich

wypłacenia

była

decyzja sądów

w

dwóch

instancjach

potwierdzająca obowiązek wypłacania wadium zamawiającemu, w okresie ważności
gwarancji. Uzyskanie ich w ciągu niecałych 90 dni byłoby, zdaniem urzędników,
niewykonalne, co oznaczało, że wadium wniesione przez firmę GRRES nie zabezpieczało
interesów Miasta. Urzędnicy uznali, że nie zostało one wniesione poprawnie i odrzucili
wniosek.
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Rozstrzygnięcia

komisji

przetargowej

zostały

zaskarżone

do

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Gdańsku (dalej: „WSA”) przez firmę GRRES, która po oddaleniu
ww. skargi przez WSA wyrokiem z dn. 15 grudnia 2011 r. wniosła skargę kasacyjną do
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 12 września 2013
r. na rozprawie uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu19.
W dniu 4 lipca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny

po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca

2014 r. sprawy ze skargi GRRES w Warszawie na czynność Gminy Miasta Sopotu z dnia
7 października 2011 r. w przedmiocie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
i niedopuszczenie oferty do oceny i porównania oddalił skargę. Wyrok uprawomocnił się
dnia

14

października

2014

r.

Zaskarżenie

rozstrzygnięcia

komisji

przetargowej,

nie wstrzymywało możliwości zawarcia przez Gminę umowy o PPP.
Najwyższa Izba Kontroli, w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 10 października 2012 r.
pozytywnie oceniła procedowanie Miasta Sopotu w sprawie wyboru partnera prywatnego
do realizacji przedsięwzięcia. Zdaniem NIK postępowanie przeprowadzono przy zachowaniu
wymogów ustawy o koncesji, w tym w szczególności dotyczących: treści, terminów i miejsc
zamieszczenia ogłoszeń wszczynających postępowanie, warunków udziału w postępowaniu,
zaproszeń do negocjacji i ich zakresu oraz dokumentowania prowadzonych postępowań20.

19

Wyrok WSA z 15.12.2011 r. oraz wyrok NSA z 12.09.2013 r.
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/4E79B6C638.
20 Kontrola prowadzona była w ramach kontroli systemowej, pn. „Przedsięwzięcia w systemie
partnerstwa publiczno-prywatnego”. Działania kontrolne objęły jednostki samorządowe realizujące w
tym czasie projekty w PPP. Celem kontroli była ocena efektywności PPP jako instrumentu realizacji
zadań podmiotów publicznych.
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4. ZAŁOŻENIA UMOWY PPP
Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia
została zawarta w dniu 23 stycznia 2012 r. pomiędzy Bałtycką Grupą Inwestycyjną S.A.
a Gminą Miasta Sopotu. Umowa określa zasady współpracy podmiotu publicznego
i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego obejmującego
wspólną realizację przedsięwzięcia, opartą na podziale zadań i ryzyk pomiędzy stronami.
Podmiot publiczny zobowiązał się w niej do współdziałania z partnerem prywatnym
w celu realizacji inwestycji, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Natomiast
partner prywatny zobowiązał się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz do
poniesienia w całości wydatków. Umowa nie zobowiązuje Miasta do poniesienia nakładów
finansowych na realizację przedsięwzięcia. Wynagrodzenie partnera prywatnego stanowi
prawo do eksploatacji i pobierania pożytków z określonych w umowie obiektów, powstałych
w wyniku realizacji inwestycji.
Umowa

zawiera

postanowienia

odzwierciedlające

uzgodnienia

dokonane

podczas

negocjacji dotyczące m.in. podziału ryzyk oraz zapewnienia Miastu kontroli nad infrastrukturą
publiczną. Umowa o PPP zawiera również uregulowania dotyczące zmiany jej istotnych
postanowień w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz zabezpieczające interes
Miasta, zarówno w trakcie jej trwania, jak i w przypadku rozwiązania, kar umownych
i ubezpieczenia oraz zapisy dotyczące nałożonego na BGI obowiązku złożenia określonych
kwot pieniężnych z tytułu zabezpieczenia należytego jej wykonania.
4.1 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY O PPP ORAZ MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA
Umowa o PPP została zawarta na czas realizacji przedsięwzięcia, który wynosił pierwotnie 11
lat (132 miesięcy), liczonych od dnia jej zawarcia, został przedłużony (niżej wymienione
Aneksy) do 12 lat (144 miesiące). Okres obowiązywania umowy podzielono na trzy etapy
(rysunek poniżej).
Rysunek nr 9: Terminy wykonania przedmiotu partnerstwa publiczno–prywatnego.

OKRES
PRZYGOTOWA
WCZY
18 MIESIĘCY
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FAZA
INWESTYCYJNA
30 MIESIĘCY I 1
TYDZIEŃ

OKRES
UTRZYMANIA I
ZARZĄDZANIA
8 LAT

W okresie przygotowawczym przewidziano 18 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia umowy,
na działania, takie jak: uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa ostatecznych
i prawomocnych pozwoleń, zezwoleń, uzgodnień lub opinii niezbędnych do rozpoczęcia
budowy, zapewnienie zamknięcia finansowania, etc.
Faza inwestycyjna, czyli etap robót budowlanych, rozpoczął się dnia następującego
po zakończeniu okresu przygotowawczego, a kończy się, zgodnie z zapisami umowy, w dniu
„w którym decyzja udzielająca pozwolenie na użytkowanie wszystkich albo ostatniego
z obiektów stanie się ostateczna”. Zgodnie z ofertą złożoną przez partnera prywatnego, faza
inwestycyjna miała trwać 24 miesiące. Termin jej realizacji został czterokrotnie przesunięty
- aneksem nr 1 na 23 czerwca 2013 r., aneksem nr 2 na 23 września 2015 r., aneksem nr 3 na
31 grudnia 2015 r w zakresie robót dot. części publicznej oraz na 31 stycznia 2016 r.
w zakresie robót dot. części komercyjnej, tj. hotelu oraz parkingu, a następnie (część
komercyjna) aneksem nr 4 na dzień 30 czerwca 2016r.
Okres utrzymania i zarządzania, zgodnie z ofertą obejmie 8 lat po zakończeniu realizacji
etapu drugiego.
Partner publiczny zastrzegł w umowie o PPP możliwości odstąpienia od niej w pewnych
okolicznościach, tj. brak uzyskania zamknięcia finansowego, brak pozyskania prawomocnych
decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji, odstąpienia od umów sprzedaży nieruchomości,
zwłoki partnera prywatnego w wykonaniu i zakończeniu fazy inwestycyjnej dłuższej
niż 6 miesięcy, etc. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
partnera prywatnego po zakończeniu okresu przygotowawczego i przed zakończeniem fazy
inwestycyjnej, Miastu przysługuje roszczenie o zapłatę kary umownej.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie partnera publicznego,
partnerowi Prywatnemu przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania. W razie złożenia
oświadczenia o odstąpieniu po zawarciu przez strony przyrzeczonej umowy przenoszącej
własność, po stronie partnera prywatnego powstanie obowiązek zwrotnego przeniesienia
prawa do nieruchomości objętych umową przenoszącą prawo do nieruchomości na rzecz
Miasta.
Miasto ma prawo wypowiedzieć umowę o PPP z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli partner prywatny będzie uporczywie
i rażąco naruszał warunki niniejszej umowy, np. realizował przedsięwzięcie niezgodnie
z umową. Partner prywatny również ma takie prawo, jeżeli Miasto w sposób rażący
i uporczywy naruszałoby warunki umowy. Każdy z partnerów w pierwszej kolejności jest
zobowiązany do wezwania drugiego partnera na piśmie do zaprzestania naruszeń.
Uprawnienie do wypowiedzenia umowy upływa z terminem 1 roku od momentu powzięcia
wiadomości

o

okoliczności,

która

daje

podstawę

do

złożenia

oświadczenia

o wypowiedzeniu.
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4.2 OBOWIĄZKI STRON UMOWY
Miasto
zobowiązało się
m.in. do:

nabycia od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
PKP S.A. wraz z prawami własności

dołożenia starań do dokonania ujednolicenia tytułów prawnych do
nieruchomości w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji

przeniesienia na rzecz partnera prywatnego
nieruchomości, z wyłączeniem przestrzeni publicznej.

prawa

do

Partner prywatny poza zobowiązaniem się do FINANSOWANIA całości przedsięwzięcia,
odpowiada za wykonanie wszelkich obowiązków i działań zmierzających do jej realizacji
(ponosząc na własne ryzyko związane z tym koszty) obejmujących m.in.:
ZAPROJEKTOWANIE
przygotowanie dokumentacji projektowej z koncepcją zagospodarowania terenu, w oparciu
o projekt koncepcyjny z oferty, wraz z kosztorysami;
uzyskanie

wymaganych

przepisami

prawa

ostatecznych

i

prawomocnych

decyzji

administracyjnych;
prowadzenie na własny koszt i własne ryzyko postępowań odszkodowawczych wszczętych
przez lub wobec osób trzecich, których roszczenia dotyczą realizacji przedsięwzięcia. Partner
prywatny

nie

ponosi

ryzyka

związanego

z

postępowaniami

odszkodowawczymi,

w przypadkach gdy szkoda powstała w wyniku zawinionych działań Miasta,
pokrycie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia
BUDOWĘ
obiektu handlowego, hotelu, parkingu naziemnego, parkingu podziemnego, nowego
dworca, przestrzeni publicznej i pozostałej przestrzeni publicznej oraz wyposażenie
ogólnodostępnych części obiektów, wraz z zagospodarowaniem nieruchomości, wykonanie
robót

publicznych

w

obrębie

przestrzeni

publicznej,

w

tym

w

obrębie

układu

komunikacyjnego;
zapewnienie

na

własny

koszt

odpowiedniej

infrastruktury

technicznej

(media

oraz

infrastruktura kanalizacyjna do granic działki razem z ich przyłączeniem do sieci);
zapewnienie odpowiednich warunków, w tym dla pasażerów oraz poprzez brak zakłócania
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funkcjonowania istniejącej infrastruktury, w celu zachowania ciągłości ruchu komunikacji
kolejowej w Sopocie przez PKP S.A. przez cały okres prowadzenia prac związanych
z budową dworca aż do jego oddania do użytkowania;
przeprowadzenie

przed

rozpoczęciem

fazy

inwestycyjnej

dodatkowych

badań

geologicznych na własny koszt, w przypadku, w którym partner prywatny lub partner
prywatny i Miasto wspólnie uznają, że przeprowadzone przez Miasto badania są
niewystarczające;
bieżące konsultowanie i uzgadnianie poszczególnych rozwiązań szczegółowych z PKP S.A.,
wojewódzkim konserwatorem zabytków, zarządcą dróg objętych układem komunikacyjnym,
Miastem, spółką AQUA-Sopot sp. z o.o21. w Sopocie zgodnie z ich właściwością;
sporządzenie dokumentacji powykonawczej wymaganej obowiązującymi przepisami prawa;
prowadzenie polityki informacyjnej o realizowanym przedsięwzięciu w porozumieniu
z Miastem;
przeprowadzenie czynności przygotowujących obiekty do korzystania przez użytkowników
oraz klientów, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej zezwalającej na
użytkowanie obiektów, innych niezbędnych decyzji, pozwoleń oraz innych stosownych
dokumentów od właściwych organów, w szczególności Inspekcji Ochrony Środowiska,
Państwowego Inspektoratu Sanitarnego Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży
Pożarnej oraz innych organów;
ustanowienie prawa odrębnej własności nowego dworca i przeniesienia prawa własności do
niego w stanie „pod klucz" według załączonej do umowy specyfikacji uzgodnionej z PKP S.A.
z dokonaniem ewentualnej dopłaty w różnicy wartości prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości będących przedmiotem zamiany.
UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE
wybudowanymi obiektami oraz przestrzenią publiczną (bez tzw. pozostałej przestrzeni
publicznej i nowego dworca) po zakończeniu realizacji fazy inwestycyjnej przez czas
obowiązywania umowy o PPP, w szczególności w zakresie:
•

utrzymania

nawierzchni

drogi,

chodników

drogowych

obiektów

inżynierskich,

urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami,
•

realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu zgodnie z dokumentacją projektową,

•

wykonywania robót polegających na utrzymywaniu i zabezpieczających, w tym
odśnieżania i utrzymywania w czystości,

•

dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego,

21 Spółka AQUA-Sopot sp. z o.o jest odpowiedzialna za zarządzanie infrastruktury wodociągowej oraz
kanalizacji sanitarnej w Sopocie.
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•

utrzymania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów,

•

przekazania składników majątkowych zarządzanych przez partnera prywatnego, po
zakończeniu okresu obowiązywania umowy w stanie technicznym odpowiadającym
normalnemu zużyciu, z zachowaniem wszelkich walorów technicznych i estetycznych
określonych w ofercie, projekcie koncepcyjnym, etc.

Partner prywatny zobowiązał się do bieżącego informowania podmiotu publicznego
o istotnych zmianach w swojej sytuacji prawnej lub finansowej mogącej mieć wpływ na
wykonanie obowiązków wynikających z umowy.
4.3 PODZIAŁ RYZYK
Większość ryzyk związanych z realizacją projektu spoczywa na partnerze prywatnym,
w

szczególności

ponosi

on

w

zasadniczej

części

ryzyko

ekonomiczne

związane

z wykonywaniem umowy.
PODZIAŁ RYZYK22
MIASTO

ponosiło ryzyko ewentualnej zwłoki w przekazaniu nieruchomości partnerowi
prywatnemu w celu rozpoczęcia budowy,
wystąpienia
lub

wad

użyteczność

fizycznych
składnika

lub

prawnych

majątkowego

zmniejszających

przed

zawarciem

wartość
umowy

przenoszącej prawo do nieruchomości, z wyłączeniem wad, które partner
prywatny wykrył lub mógł wykryć przed zawarciem umowy o PPP,
dostępności w zakresie infrastruktury, za której zarządzanie i utrzymanie jest
odpowiedzialne.
PARTNER

ponosi ryzyko wystąpienia na terenie inwestycji odkryć archeologicznych

PRYWATNY

i

związanych

z

tym

opóźnień

oraz

wzrostu

kosztów

sfinansowania

przedsięwzięcia,
wystąpienia

wad

fizycznych

lub

prawnych

zmniejszających

wartość

lub użyteczność składnika majątkowego po zawarciu umowy przenoszącej
prawo do nieruchomości,
niezgodności stanu faktycznego nieruchomości z ekspertyzami geologicznymi
przekazanymi przez podmiot publiczny partnerowi prywatnemu i związanych
z tym opóźnień w realizacji robót budowlanych oraz wzrostu kosztów

22

Umowa o PPP, art.27.
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sfinansowania przedsięwzięcia,
prowadzenia oraz zabezpieczenia prowadzonych robót budowlanych,
opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych, z wyłączeniem przyczyn
leżących po stronie Miasta,
niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania
robót,
wzrostu nakładów inwestycyjnych,
popytu (m.in.: związanego z pojawieniem się konkurencji, cykliczności popytu,
zmiany cen, zastosowania przestarzałych technologii, pojawienia się nowych
trendów rynkowych),
dostępności w zakresie infrastruktury,
wszczęcia postępowań odszkodowawczych wobec osób trzecich mających
związek z realizacją przedsięwzięcia oraz zmian w prawie mających wpływ
na budowę, utrzymanie i zarządzanie.
WSPÓLNE

dotyczą działań osób trzecich, za które żadna ze stron nie ponosi

RYZYKA

odpowiedzialności, w szczególności osób prawnych i fizycznych będących
stronami w postępowaniach administracyjnych dotyczących przedsięwzięcia
oraz protestów organizacji ekologicznych (wpływ na środowisko).

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy o PPP spowodowanego siłą wyższą23. Jeżeli w umowie nie zostało
to zapisane inaczej, to w przypadku, gdy któraś ze stron będzie opóźniać się, albo nie będzie
w stanie wypełnić któregoś z warunków, zobowiązań, albo podjąć działań przewidzianych
w umowie z powodu wystąpienia siły wyższej, lub innej przyczyny będącej bez winy strony
opóźnionej lub powstrzymanej, wówczas wykonanie takiego warunku, zobowiązania albo
działania będzie usprawiedliwione na okres opóźnienia i strona będzie uprawniona do
wypełnienia takiego warunku, zobowiązania lub działania w odpowiednim czasie po ustaniu
okresu opóźnienia.

23 Na potrzeby umowy o PPP przyjęto, że siła wyższa oznacza jakiekolwiek zdarzenie nadzwyczajne,
zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, w szczególności strajk, wojnę, rozruchy, pożar, powódź,
eksplozje, epidemie, obsunięcia się ziemi, burze, trzęsienie ziemi, powodzie, podtopienia, zamieszki,
wypadki, akty terrorystyczne, oraz wszelkie inne przyczyny, niezależnie czy są tego samego rodzaju co
zdarzenia wymienione powyżej czy inne, a które nie są pod kontrolą strony, której brak działania ma
zostać usprawiedliwiony, a którym to zdarzeniom przy zachowaniu należytej staranności strona nie
mogła zapobiec;
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Strona, która została dotknięta przez działanie siły wyższej, zobowiązana jest możliwie
jak

najszybciej

po

stwierdzeniu

wystąpienia

zdarzenia

powiadomić

drugą

stronę,

dostarczając jej dowody na wystąpienie zdarzenia oraz informacji o charakterze i zasięgu
działania, jak również powinna przedstawić ocenę możliwych skutków i czasu trwania.
Jeśli działanie siły wyższej:
•

uniemożliwiło z powodów praktycznych lub finansowych wykonanie umowy
przez taki czas, że miało to fundamentalne znaczenie dla praw i obowiązków
strony, lub

•

uniemożliwiło spełnienie istotnej części zobowiązań w ramach umowy przez
czas dłuższy niż 6 miesięcy,

to każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
4.4 KOMISJA NADZORCZA
Po podpisaniu umowy o PPP zarządzeniem Prezydenta Miasta Sopotu Nr 1114/2013, z dnia
4 grudnia 2013 r., ww. komisja przetargowa została przekształcona w komisję nadzorczą,
zgodnie z par. 10 ust. 4 umowy o PPP. Prezydent Miasta Sopotu powierzył nowej komisji
wykonanie czynności zastrzeżonych w umowie o PPP dla kierownika zamawiającego
w wykonaniu uprawnień kontrolnych Miasta Sopotu. Komisja nadzorcza jest kontynuacją
komisji przetargowej (o której mowa w pkt. 2.2 Organizacja prac w urzędzie) i stanowi zespół
pomocniczy Prezydenta Miasta Sopotu. Zgodnie z zapisami umowy o PPP członkowie komisji
nadzorczej powinni być umocowani przez Miasto w takim zakresie, aby ich decyzje
dotyczące uprawnień kontrolnych miały charakter wiążący.

Komisja przetargowa

Komisja nadzorcza umowy o PPP

Najważniejsze zadania komisji nadzorczej w okresie obowiązywania umowy o PPP:
•

bieżący nadzór nad prowadzoną przez partnera prywatnego inwestycją na
wszystkich jej etapach, w szczególności w zakresie dotyczącym przestrzeni publicznej
i pozostałej przestrzeni publicznej, oraz w zakresie nowego dworca;
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•

współpraca z partnerem prywatnym w całym okresie realizacji przedsięwzięcia;

•

wydawanie wiążących partnera prywatnego zaleceń i instrukcji, w formie pisemnej;

•

kontrola budowanych

obiektów, w zakresie ich zgodności z dokumentacją

projektową, w szczególności w zakresie zastosowanych materiałów, rozwiązań
technicznych i estetycznych.
Komisja nadzorcza powoływana jest w składzie do 15 osób, w tym cztery osoby są
przedstawicielami PKP S.A. Pracami komisji kieruje przewodniczący - Prezydent Miasta.
W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji nadzorczej jego obowiązki wykonuje
zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności zastępcy przewodniczącego
komisji nadzorczej - sekretarz komisji. Jeżeli podczas spotkania komisji nadzorczej z partnerem
prywatnym, okaże się, iż podjęcie decyzji wymaga dodatkowych informacji, przewodniczący
powołuje biegłego lub biegłych. Biegły przedstawia opinię na piśmie, a na zaproszenie
komisji nadzorczej bierze udział w jej pracach z głosem doradczym i udziela dodatkowych
wyjaśnień.

Dodatkowo,

przez

cały

Okres

Przygotowawczy

oraz

Fazę

Inwestycyjną,

organizowane były w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, spotkania Partnera prywatnego
z Gminą, w celu rozwiązywania bieżących problemów związanych z inwestycją. Ze spotkań
sporządzano notatki służbowe.
Zgodnie z umową podczas trwania etapu inwestycyjnego partner prywatny został
zobowiązany do przekazywania podmiotowi publicznemu co miesięcznych pisemnych
raportów ze stanu realizacji prac oraz robót planowanych do wykonania w kolejnym
miesiącu kalendarzowym. Na mocy porozumienia podpisanego z BGK wybrano doradcę
technicznego, inwestycji - firmę EUDECO. Miasto otrzymuje co miesięczne raporty,
wykonywane przez tych doradców, które są wystarczającym i niezależnym

materiałem,

stanowiącym podstawę oceny postępu prac budowlanych. Zgodnie z umową o PPP
w okresie utrzymania i zarządzania partner prywatny będzie zobowiązany do przedstawiania
rocznych raportów z podjętych działań.
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Rysunek nr 10: Schemat Organizacyjny Komisji Nadzorczej.

Prezes Spółki
AQUA -SOPOT
Sp z o.o

Przewodniczący Komisji
Nadzorczej Prezydent
Miasta Sopotu

Zastępca Przewodniczącego Komisji Wiceprezydent Miasta

Sekretarz Komisji (Wydział
Strategii Rozwoju Miasta)

Wydział
Prawny

Wydział
Inwestycji

Źródło: Opracowanie własne MR.
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Członkowie Komisji - Przedstawiciele
PKP S.A

Wydział
Strategii
Rowoju Miasta
Wydział
Urbanistyki i
Architektury

Biuro
Konserwatora
Zabytków

Zarząd Dróg i
Zieleni

5. MODEL FINANSOWANIA PROJEKTU
5.1 WSTĘPNA ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘWZIĘCIA
W styczniu 2010r. Doradcy ekonomiczno-finansowi, w celu opracowania koncepcji realizacji
przedsięwzięcia (oszacowania wartości partnerstwa) dokonali analizy finansowej (okres
prognozy finansowej przyjęto na 40 lat), w której m.in. dokonali oszacowania kosztów
inwestycyjnych i źródeł finansowania oraz przyszłych przychodów z działalności komercyjnej.
Tabela nr 6: Wstępnie oszacowany budżet przedsięwzięcia - Luty 2010 r.
Łączny budżet

268,2 mln zł

Koszty przygotowawcze

9,9 mln zł

Teren inwestycyjny

21,7 mln zł

Nakłady inwestycyjne netto,

168,4 mln zł

w tym m.in.:
•

obiekty handlowe z lokalem dworca i parkingiem podziemnym

•

hotel dwu-, trzygwiazdkowy z parkingiem podziemnym

•

wyposażenie obiektów

•

układ komunikacyjny

113,5 mln
24 mln zł
15,4 mln zł
8,4 mln zł

Inżynier kontraktu

3,4 mln zł

Koszty finansowe

12,3 mln zł

Podatek VAT

41,9 mln zł

Rezerwa

8,4 mln zł

Pozostałe koszty (administracyjno-biurowe, opłaty i podatki)

2,2 mln zł

Źródło:

Dane

pochodzą

z

prezentacji

firmy

Investment

Support

„Finansowanie

przedsięwzięcia”, z dnia 2 lutego 2010 r.
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Sumę przychodów operacyjnych w pierwszym roku eksploatacji oszacowano na ok. 22 mln zł,
w tym:
•

obiekty komercyjne – 10,8 mln zł;

•

hotel – 6,0 mln zł;

•

parkingi – 5,2 mln zł.

Sumę szacunkowych kosztów operacyjnych w pierwszym roku eksploatacji oszacowano na
ok. 11,8 mln zł, w tym m.in. uwzględniono:
•

obiekty komercyjne – 0,8 mln zł;

•

hotel – 3,2 mln zł;

•

parkingi – 0,7 mln zł;

•

podatek od nieruchomości - 1 mln zł,

•

opłata z tyt. użytkowana wieczystego - ok. 0,3 mln zł.

Doradcy przygotowali również szacunkowy montaż finansowy, który zakładał, iż partner
prywatny wniesie do przedsięwzięcia wkład gotówkowy oraz będzie się posiłkował
zewnętrznym źródłem finansowania.
Tabela nr 7: Planowany montaż finansowy inwestora prywatnego [tys. zł]
Inwestor Prywatny - środki własne

70 244

Linia kredytowa - zabezpieczenie rezerwy

8 421

Kapitał obcy

136 264

Zwrot podatku VAT

41 919

Razem

256 84824

Źródło: Wstępny Biznes Plan, Investment Support, Styczeń 2010 r.
Szacunkowe analizy finansowe wykazały, że partner prywatny uzyskuje stopę zwrotu na
poziomie 11,56%, uznanym za akceptowalny dla zainteresowanych podmiotów. Doradcy
wykazali również opłacalność realizacji przedsięwzięcia dla jego pozostałych uczestników,
tj. zarówno dla Miasta Sopotu, jak i spółki PKP S.A.
Przedstawione powyżej wyliczenia z lutego 2010 roku były następnie korygowane wraz
z opracowaniem
24

nowego

programu

funkcjonalno-użytkowego

i

z

koncepcją

Niniejsza kwota różni się od przedstawionej wcześnie wartości całkowitego budżetu inwestycji.
Doradcy na potrzeby montażu finansowego partnera prywatnego przyjęli łączne wydatki partnera
prywatnego, które uwzględniają inną (niższą) wartość kosztów związanych z terenem inwestycyjnym.
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architektoniczną, sporządzeniem wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę oraz przyjętymi
ustaleniami

w

trakcie

negocjacji

pomiędzy

wszystkimi

uczestnikami

przedsięwzięcia

(m.in. Miasto Sopot, PKP S.A., inwestor/inwestorzy prywatni, instytucje finansujące itp.).
5.2 MONTAŻ FINANSOWY
Partner prywatny został zobowiązany do przygotowania i przedstawienia Miastu przed
rozpoczęciem fazy Inwestycyjnej propozycji budżetu obejmującego wszystkie nakłady
inwestycyjne na jej realizację z wyszczególnieniem nakładów na nowy dworzec, układ
komunikacyjny i tereny zielone. Miał również przedstawić dowody zamknięcia finansowania
w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o PPP.
Okres przygotowawczy trwał 18 m-cy. Partner prywatny miał więc ponad 1 rok na pozyskanie
finansowania. W tym czasie szukał możliwych źródeł dofinansowania, spotykał się z wieloma
bankami, w tym prowadził rozmowy z BGK.
Zgodnie z zapisami umowy o PPP partner publiczny zobowiązany był zapewnić finansowanie
niezbędne do realizacji Projektu oraz na bieżąco i pisemnie informować Miasto o efektach
tych działań. Ponadto partner prywatny miał też zapewnić, aby podmiot udzielający
finansowania informował Miasto

(niezwłocznie

i

na

piśmie)

o

każdym

przypadku

niewykonania przez partnera prywatnego obowiązków wynikających z umowy pomiędzy
partnerem prywatnym a podmiotem udzielającym finansowania przedsięwzięcia..
Wielkość budżetu i źródeł finansowania przedstawia się następująco25:
Struktura wydatków (netto), bez uwzględnienia odsetek:
−

całkowite nakłady inwestycyjne 113.679.140 zł, w tym:
zakup gruntu 8.497.890 zł,
koszt realizacji prac budowlanych 103.391.980 zł.

Źródła finansowania inwestycji:
1. Wkład własny26 (w tym kredyt inwestycyjny) – kwota 71,1 mln zł, co stanowi 63,7%
nakładów inwestycyjnych netto.
2. Pożyczka Jessica - 41,9 mln, tj. 37,1% wyd. kwalifik.; 36,3% nakładów inwestycyjnych netto
(Wyd. kwalifikowalne to 112.956.000 zł ).
3. Dodatkowo kredyt obrotowy na finansowanie VAT w okresie inwestycji w wys. 5 mln zł.

25

Dane źródło: BGK.
Przy ubieganiu się o pożyczkę JESSICA partner prywatny musi mieć minimum 25% wkładu własnego,
czyli środki własne plus ew. uzupełnienie dofinansowania z kredytu komercyjnego.
26

51

Rysunek nr 11: Źródła finansowania inwestycji przez partnera prywatnego.

Źródło: Opracowanie własne MR.
5.3 FINANSOWANIE I SYSTEM WYNAGRADZANIA PARTNERA PRYWATNEGO ORAZ KARY
UMOWNE
Partner prywatny zgodnie z umową o PPP miał obligatoryjnie:
1) dokonać

płatności

gotówkowej

(„premia")

na

rzecz

podmiotu

publicznego

za możliwość realizacji przedsięwzięcia na niezwykle atrakcyjnych terenach przestrzeni
publicznej, wg stawki podanej w ofercie BGI;
2) dokonać nabycia od Miasta części nieruchomości na warunkach określonych
w stosownej umowie, w tym do zapłaty na rzecz PKP S.A. S.A kwoty odpowiadającej
wartości nieruchomości stanowiących przedmiot przedwstępnej umowy sprzedaży;
3) dokonać rozliczenia ewentualnej

różnicy

wartości pomiędzy

prawem zapłaty

użytkowania wieczystego nieruchomości PKP S.A. objętych zamianą, a prawem
własności nowego dworca.
Rozliczenie o którym mowa w pkt. 3) miało zostać dokonane w następujący sposób:
•

jeżeli wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości PKP S.A. będzie większa
od prawa własności nowego dworca, to partner prywatny, zapłaci PKP S.A. różnicę,
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•

jeżeli wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości PKP S.A. będzie
mniejsza od wartości nowego dworca, to PKP S.A. zapłaci Miastu różnicę27.

Jako podstawę rozliczenia pomiędzy Miastem a PKP S.A. w umowie o PPP przyjęto:
•

wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości PKP S.A. będących
przedmiotem sprzedaży i zamiany ustaloną na podstawie operatu szacunkowego
sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień zawarcia umowy PPP,

•

oraz wartość odtworzeniową prawa własności nowego dworca ustaloną zgodnie
z art. 150 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 ze zm.).

Miasto po podpisaniu umowy o PPP zleciło ponowne sporządzenie operatu szacunkowego
(do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy przenoszącej na partnera prywatnego prawa do
nieruchomości) w celu wyceny nieruchomości Miasta, która uwzględniałaby ewentualne
zmiany wynikające z ujednolicenia tytułów prawnych do nieruchomości w zakresie
niezbędnym dla realizacji przedsięwzięcia oraz projekt koncepcyjny.
Wyłącznym wynagrodzeniem firmy za realizację przedsięwzięcia jest prawo do eksploatacji
obiektów, z wyłączeniem tzw. pozostałej przestrzeni publicznej oraz nowego dworca, w tym
do pobierania pożytków z obiektów komercyjnych wzniesionych na nieruchomościach
nabytych od Miasta przez partnera prywatnego (np. opłaty pobierane od osób trzecich
z tytułu najmu lokali lub powierzchni, kwoty uzyskiwane ze sprzedaży lokali, dochody
z prowadzenia hotelu, opłaty parkingowe). Nie przysługuje mu żadne dodatkowe
wynagrodzenie z tytułu realizacji przedsięwzięcia od podmiotu publicznego.
Umowa

przewiduje

poniesienie

odpowiedzialności

przez

partnera

prywatnego

za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych,
(chyba że partner prywatny wykaże brak zawinienia), w sytuacjach takich jak, np.:
nieuzyskanie wszystkich prawomocnych i ostatecznych decyzji administracyjnych,
nieuzyskanie w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o PPP dowodów
zamknięcia finansowania przedsięwzięcia,
naruszenie obowiązku zachowania poufności,
realizowanie fazy inwestycyjnej niezgodnie z dokumentacją projektową,
niezabezpieczenie warunków dla zachowania ciągłości obsługi ruchu kolejowego.
Ponadto przewidziane zostały kary za każdy dzień opóźnienia robót budowlanych oraz robót
publicznych w ramach fazy inwestycyjnej w stosunku do harmonogramu, prowadzenie przez
partnera prywatnego polityki informacyjnej o realizowanym przedsięwzięciu bez uprzedniego
porozumienia z Miastem, niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków
zarządcy w okresie utrzymania i zarządzania. Kary ustalone zostały w określonej sumie, bądź

27

Umowa o PPP.
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naliczane za każdy kolejny dzień opóźnienia. Ponadto ustalono górną granicę łącznej sumy
kar nałożonych w jednym roku kontraktowym.
5.4 UZYSKANIE PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO POŻYCZKI ZE ŚRODKÓW JESSICA
Pomoc w ramach JESSICA ukierunkowana była na rozwój funkcji miejskich i metropolitalnych
mających na celu zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego miast poprzez
inwestowanie

w

szczególności

w

rozwój

transportu

zbiorowego

oraz

infrastrukturę

wpływającą na wzrost atrakcyjności ekonomicznej, kulturalnej i osiedleńczej. Celem tej
Inicjatywy wdrażanej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) w latach
2007-2013 było m.in. zwiększenie efektywności środków UE poprzez ich odnawialny charakter,
zwiększenie skali oddziaływania programu w zakresie wspierania przedsiębiorców i miast oraz
przygotowanie Instytucji Zarządzających RPO do zarządzania zwrotnymi mechanizmami
wsparcia w kolejnej perspektywie finansowej UE. Zgodnie z art. 43 Rozporządzenia Komisji
(WE) NR 1828/2006 Inicjatywa JESSICA finansowała inwestycje wpisujące się w zintegrowane
plany zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (ZIPROM 28,) wspierając m.in. projekty
realizowane w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy JESSICA wybrany został jako Fundusz
Rozwoju Obszarów Miejskich, tzw. FROM w województwach wielkopolskim, mazowieckim oraz
pomorskim (dla

miast na prawach powiatu), oferując inwestorom realizującym projekty

miejskie preferencyjne wsparcie. W woj. pomorskim

rolę FROM BGK realizował we

współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza. W woj. mazowieckim – we współpracy z Agencją
Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o.
Inicjatywa JESSICA w woj. pomorskim, w perspektywie finansowej 2007-2013 realizowana była
w Osi Priorytetowej 3. Funkcje miejskie i metropolitalne, w ramach Działania 3 Infrastruktura
Rozwoju Miast29. przedsięwzięcia mogły być realizowane w uprawnionych miastach takich
jak: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk (w tych miastach udzielane przez BGK) oraz Tczew,
Starogard Gdański, Wejherowo, Rumia, Chojnice, Malbork, Kwidzyn i Lębork (udzielane przez
Bank Ochrony Środowiska).

28 ZIPPROM - Zgodnie z art. 43-46 Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1828/2006 projekty ubiegające się o
finansowanie w ramach Inicjatywy JESSICA z FROM powinny być objęte Zintegrowanym Planem
Zrównoważonego Rozwoju Obszarów. Jednakże rozporządzenia dotyczące funduszy europejskich i
wytyczne Komisji Europejskiej nie definiują struktury i szczegółowej zawartości tego dokumentu,
pozostawiając instytucjom zarządzającym programami operacyjnymi ostateczną decyzję co do jego
kształtu i treści.
29 Zgodnie z Uszczegółowieniem Programu Operacyjnego RPO WP, z 23 kwietnia 2015 r.
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Rysunek nr 12 : System instytucjonalny funkcjonowania instrumentu JESSICA

w woj.

pomorskim.

RPO WP
ŹRÓDŁO ŚRODKÓW
FINANSOWYCH

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM
POWIERNICZYM JESSICA

EBI

FROM

BGK

ARP

Źródło: Opracowanie własne MR.
Korzyści z pożyczki JESSICA:
•

Finansowanie inwestycji odbywało się w formie instrumentów zwrotnych (w Polsce –
pożyczek), dzięki czemu raz zainwestowane środki finansowe mogą być ponownie
wykorzystane. JESSICA działa więc na zasadzie „rewolwingu środków” polegającym
na tym, że inwestor zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty, która może być
przeznaczona

na

wsparcie

kolejnych

projektów

miejskich.

Wielokrotne

wykorzystywanie środków oznacza zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy.
Ponadto pożyczka JESSICA to przygotowanie IZ RPO do zarządzania zwrotnymi
mechanizmami wsparcia w kolejnej perspektywie finansowej UE.
•

Zdolność przyciągania dodatkowych środków z innych źródeł (w szczególności
prywatnych) poprzez współfinansowanie projektów poprzez banki komercyjne i/lub
środki własne inwestora.

•

Zdolność

przyciągania

inwestorów

do

projektów

komplementarnych

lub wzmacniających oddziaływanie projektu dofinansowanego z JESSICA.
•

Pożyczki udzielane były na okres nawet do 20 lat.

•

W przypadku woj. pomorskiego karencja30 w spłacie może trwać nawet do jednego
roku po zakończeniu realizacji inwestycji (w przypadku pierwszego obiegu pożyczki nie
dłużej niż do 31 grudnia 2015r.).

•

OPROCENTOWANIE JESSICA =

STOPA REFERENCYJNA NBP – WSKAŹNIK SPOŁECZNY31

Preferencyjne oprocentowanie, tzn. w celu ustalenia oprocentowania pożyczek

30 Karencja – określony w umowie inwestycyjnej okres zawieszenia spłaty kapitału pożyczki, liczony od
daty uruchomienia pożyczki do daty zapłaty pierwszej raty kapitałowej pożyczki.
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stopa referencyjna NBP (ok. 1,5 % w roku 2015) pomniejszana była dodatkowo o tzw.
wskaźnik społeczny, wynoszący maksymalnie do 80% (z uwagi na preferencyjny
charakter oprocentowania każde udzielenie pożyczki stanowi pomoc publiczną) przy
czym oprocentowanie pożyczki może być znacznie niższe niż 1%.32 Powyższe dotyczy
pożyczek udzielanych w schemacie RPI lub „de minimis”).
•

Udział pożyczki JESSICA w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu, mógł
wynieść do 75% (w przypadku pożyczek udzielanych w ramach Regionalnej Pomocy
Inwestycyjnej)

lub do 100% (pożyczki poza pomocą publiczną lub z pomocą

„de minimis”). FROM nie pobierał opłat i prowizji związanych z obsługą i udzieleniem
pożyczek.
Poniżej przedstawiono podstawowe

warunki

jakie należy spełnić podczas ubiegania się

o środki JESSICA:
Zgodnie z założeniami inicjatywy JESSICA, projekty przeznaczone do sfinansowania w tej
formie musiały np. łączyć w swej istocie element komercyjny (zapewniający rentowność
projektu i tym samym generujący nadwyżkę finansową na spłatę pożyczki) lub możliwość
spłaty pożyczki z innych źródeł oraz element społeczny, ważny z punktu widzenia lokalnej
społeczności (np. realizacja inwestycji poprawi atrakcyjność terenu, na którym jest
realizowana i podniesie w ten sposób jakość życia mieszkańców).
Istotną różnicą
finansowane

programu JESSICA w stosunku do wymogów dotacyjnych było to, że:

projekty

musiały

być

ujęte

w

ZIPROM

lub

innym

programie/planie,

wymaganym dla danego działania (rewitalizacja, efektywność energetyczna, itp.), na
Pomorzu);
•

Inwestor musiał wskazać źródła spłaty kwoty pożyczki wraz z odsetkami;

•

projekt musiał zawierać w swej istocie korzyści społeczne uzasadniające publiczną
interwencję w przedsięwzięcie;

•

Inwestor musiał zapewnić wkład własny (w formie pozbawionej wsparcia ze środków
publicznych) w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych (w przypadku
pożyczki w schemacie RPI), na wysokość wkładu własnego miał wpływ również
maksymalny

dopuszczalny

poziom

intensywności

wsparcia,

a

także

wynik

indywidualnej oceny zdolności kredytowej inwestora i projektu, ,
•

przedstawienie oprócz weksla in blanco, innego dodatkowego zabezpieczenia
spłaty pożyczki, w formie najczęściej hipoteki na nieruchomości, stanowiącej

31 Wskaźnik społeczny ustalany jest indywidualnie dla każdego projektu. W przypadku kredytów
komercyjnych BGK nie upublicznia informacji o wysokości marż.
32 Np. dla pożyczek udzielanych w ramach Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego,
z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju
obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Dz. U. Nr 254, poz. 1709).
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przedmiot projektu miejskiego; forma i wartość zabezpieczenia były indywidulanie
badane na etapie oceny każdego projektu.

Mimo, że finansowanie w formie JESSICA pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego projekty realizowane ze środków JESSICA musiały być zgodne z regułami
wynikającymi

z

rozporządzeń

unijnych

dot.

polityki

spójności,

spełniać

zasady

kwalifikowalności wydatków, pozostawać w zgodności z polityką horyzontalną dotyczącą
zrównoważonego rozwoju i równości szans, pozostawać w zgodności z unijnymi i krajowymi
przepisami dotyczącymi ocen oddziaływania na środowisko, zamówień publicznych, itp.
Pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na działania inwestycyjne. Inwestor, który
uzyskał pożyczkę musiał zapewnić, iż zachowa warunek trwałości projektu miejskiego.

Za kwalifikowane mogły być uznane wydatki niezbędne do realizacji projektu miejskiego
(nowej

inwestycji),

określone

w

stosownym

rozporządzeniu.

W

przypadku

projektu

sopockiego było to Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r.
Konieczne było też spełnienie kryteriów przyznania pomocy publicznej, w tym tzw. „efektu
zachęty”, tj.:
•

inwestycja może rozpocząć się dopiero po złożeniu wniosku o pożyczkę,

•

prace przygotowawcze i usługi doradcze związane z Inwestycją nie mogły
rozpocząć się wcześniej niż 2 stycznia 2009 r.

Tryb ubiegania się o środki na przykładzie woj. pomorskiego.
1. Warunkiem ubiegania się o pożyczkę było złożenie wniosku o udzielenie pożyczki do
Agencji Rozwoju Pomorza.
2. Wniosek o pożyczkę podlegał ocenie podzielonej na poszczególne etapy:
• ocenie kwalifikowalności projektu miejskiego, która obejmowała przede wszystkim

ocenę zgodności przedmiotu wniosku i wnioskowanych warunków z założeniami
inicjatywy JESSICA i RPO WP;
• ocenie formalnej, która polegała w szczególności na sprawdzeniu kompletności

wniosku, a także na określeniu zdolności Inwestora do czynności prawnych, w tym
do zaciągania zobowiązań finansowych oraz zweryfikowaniu wiarygodności
dokumentów i informacji dostarczonych bankowi wraz z wnioskiem o pożyczkę;
• ocenie inżynieryjno-technicznej, która przeprowadzana była w miejscu realizacji

projektu miejskiego; rzeczoznawca majątkowy BGK dokonywał kontroli/oceny
nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia i weryfikował opis stanu
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nieruchomości z operatu szacunkowego z jej faktycznym stanem, ze szczególnym
uwzględnieniem opisu i stanu technicznego budynku, opisu i stanu technicznego
infrastruktury,

otoczenia

pod

względem

rzetelności

sporządzenia

operatu

szacunkowego oraz oceny własności nieruchomości pod kątem jej wartości jako
zabezpieczenia spłaty wnioskowanej pożyczki;
• ocenie merytorycznej, obejmującej w szczególności ocenę sytuacji ekonomiczno-

finansowej Inwestora, określenie zdolności kredytowej Inwestora, finansową
i ekonomiczną ocenę projektu miejskiego oraz ocenę ryzyka kredytowego.
3. W przypadku gdy wniosek była niekompletny lub zawierał uchybienia, BGK lub ARP
wzywał Inwestora – pisemnie lub telefonicznie – do uzupełnienia wniosku lub usunięcia
stwierdzonych uchybień, w określonym terminie.
4. W przypadku pozytywnej oceny wniosku, z inwestorem uzgadniane były warunki
transakcji, w tym warunki zawarcia umowy inwestycyjnej (pożyczki), warunki
uruchomienia pożyczki.
5. Pozytywnie

ocenione

wniosku

przedkładane

Inwestycyjnego, który podejmował

były

do

decyzji

Komitetu

decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania

pożyczki .
6. Pozytywna

decyzja

Komitetu

Inwestycyjnego

umożliwiała

zawarcie

umowy

inwestycyjnej z Inwestorem, a następnie ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty
pożyczki.
Projekt rewitalizacji dworca PKP oraz terenów przydworcowych w Sopocie to pierwszy
przykład przedsięwzięcia hybrydowego w Europie, w którym partner prywatny skorzystał
z niskooprocentowanej pożyczki oferowanej ze środków unijnej

Inicjatywy JESSICA

(dostępnej m.in. w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.).
Pożyczka została udzielona w kwocie 41,9 mln zł. Partner prywatny ubiegał się o pożyczkę
na „starych zasadach”, tj. wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego, z dnia 21
grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze
rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych. (Taka forma
udzielania pomocy obowiązywała do 31 grudnia 2013 r.) Zgodnie z Art. 4 tego
rozporządzenia

„W przypadku

obliczania

maksymalnej

wartości

regionalnej

pomocy

inwestycyjnej w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1,
wkład własny przedsiębiorcy musiał wynosić co najmniej 25 % tych wydatków i pochodzić
ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, w formie pozbawionej
wsparcia ze środków publicznych”.
BGI złożyła wniosek o udzielenie pożyczki do BGK w dniu 15 lutego 2012 roku. Rok później,
tj. 7 stycznia 2013 r. została podpisana umowa z BGK w sprawie udzielenia pożyczki.
Rozpatrzenie wniosku wymagało licznych uzupełnień do wniosku, ustaleń i negocjacji
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dotyczących warunków finansowania. Wraz z pożyczką rozpatrywany był wniosek BGI
o przyznanie finansowania komercyjnego.
BGK,

w

ramach

długoterminowych

komercyjnej
kredytów

działalności

inwestycyjnych

własnej
na

udziela

uzupełnienie

Inwestorom
wkładu

również
własnego

w realizowanym projekcie miejskim i/lub kredytów obrotowych na sfinansowanie podatku
VAT od towarów i usług zakupionych w związku z realizacją projektu miejskiego. Z takiego
kredytu skorzystał, obok pożyczki z JESSICA, partner prywatny projektu sopockiego.
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6. PODSUMOWANIE
Wnioski do wykorzystania dla samorządów przy realizacji projektów PPP:
1. Przed wszczęciem procedury zmierzającej do wyboru partnera prywatnego należy
opracować analizy przedrealizacyjne w celu weryfikacji zasadności i wykonalności
realizacji projektu w danym wariancie inwestycyjnym. W omawianym projekcie
została

opracowana

przedsięwzięcia,

w

analiza

ramach

prawno-podatkowa

których

i

finansowo-ekonomiczna

przeprowadzono

m.in.:

analizę

potrzeb

publicznych oraz analizę dostępności finansowej przedsięwzięcia, analizę finansowoekonomiczną modelu wykonalności oraz efektywności. Dopiero w następstwie
przeprowadzonych analiz Miasto oraz PKP S.A., podjęły decyzję o realizacji inwestycji
według formuły partnerstwa publiczno-prywatnego.
2. Należy powołać zespół ds. projektu PPP przed rozpoczęciem etapu przetargu. W
Sopocie w związku z ogłoszonym postępowaniem na wybór partnera prywatnego
dla realizacji projektu, Prezydent Miasta Sopotu powołał formalnie zespół złożony z
pracowników

Urzędu

Miasta oraz

pracowników PKP S.A. Następnie

komisja

przetargowa zamieniła się de facto w zespół nadzorczy umowy o PPP.
3. Podczas prac przygotowawczych do realizacji projektu należy zaangażować
wszystkich interesariuszy. W ramach projektu PKP S.A. współdziałało z Miastem, jako
właścicielem części terenów objętych projektem. Brało udział w postępowaniach na
wybór doradców prawnych, a następnie w zespołach, o których mowa w pkt.
powyżej. Dokumentacja projektowa nowego dworca uzyskała akceptację PKP S.A.
4. Warto, aby podmiot publiczny miał zagwarantowany w umowie aktywny udział
w pozyskiwaniu finansowania przez partnera prywatnego. Przykładowo, w ramach
zawartych umów Miasto Sopot jest m.in. informowane przez bank o istotnych
kwestiach związanych z realizacją inwestycji.
5. Warto

zachować

pewną

elastyczność

w

umowie

o

PPP

pozwalającą

na

wprowadzanie zmian do projektu.
6. Ważną

kwestią

jest

włączenie

społeczności

lokalnej

w

działania

podmiotu

publicznego, związane z realizacją nowych inwestycji, zwłaszcza jeśli działania te
mogą skutkować utrudnieniami w komunikacji publicznej i prywatnej, etc. Miasto
Sopot prowadziło w związku z tym m.in. konsultacje społeczne oraz organizowało np.
dni otwarte na budowie.
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7. Warto, już przy prezentacji projektu potencjalnym wykonawcom, przedstawić
kompleksowe dokumenty dzięki czemu partnerzy od razu wiedzą czego oczekuje od
nich

podmiot

publiczny.

Zagospodarowania

Miasto

Przestrzennego,

miało
który

przygotowany
prezentowany

szczegółowy

był

Plan

zainteresowanym

inwestorom na specjalnie zorganizowanym Forum Inwestycyjnym.
8. W umowie o PPP należy sformułować odpowiednie warunki zapewniające kontrolę ze
strony podmiotu publicznego nad stanem infrastruktury publicznej. Strona publiczna
powinna zapewnić sobie możliwość monitorowania działań partnera prywatnego.
Miasto zagwarantowało sobie w umowie o PPP możliwość monitorowania / nadzoru
oraz wnoszenia uwag i zastrzeżeń nad poszczególnymi etapami prac wykonywanymi
przez partnera prywatnego. Np. w ramach etapu przygotowań – zaprojektowania
partner prywatny miał przedstawić Miastu do akceptacji wykaz niezbędnych
dokumentów projektowych jakie zamierza przygotować. Ponadto Miasto zastrzegło
sobie prawo do ewentualnego sprzeciwu odnośnie osób, które miały być ich
autorami. Już podczas przygotowania dokumentacji projektowej odbywały się
cykliczne narady z przedstawicielami Miasta w celu zaprezentowania nowych
rozwiązań, a uwagi i zalecenia Miasta były na bieżąco uwzględniane.
Wnioski z punktu widzenia strony publicznej:
1. Podmioty publiczne powinny już teraz przygotować się do realizacji zadań w okresie
po 2023 roku z uwagi na fakt, iż w kolejnej perspektywie finansowej ilość środków UE
może być mniejsza niż obecnie. PPP to przyszłość i kierunek realizacji projektów
inwestycyjnych, który powinien stanowić uzupełnienie środków publicznych i UE.
2. W przygotowania projektu należy uwzględnić ryzyko polityczne oraz kadencyjność
władz.
3. W

projekcie

należy

uwzględnić

jak

najszersze

spektrum

ryzyk

związanych

z przygotowaniem i realizacją inwestycji, w tym m.in. z wahaniami kosztów budowy
oraz cen nieruchomości.
4. Miasto ma pozytywne doświadczenia ze współpracy z partnerem prywatnym –
firmami lokalnymi znającym specyficzne uwarunkowania danej społeczności i władz.
5. Dobrze jest, aby realizując projekt o podobnym charakterze konsultować go w jak
najszerszym kręgu potencjalnie zainteresowanych stron. W związku z charakterem
projektu – rewitalizacja obszarów miejskich, prace komisji przetargowej w Sopocie
wspierali członkowie Rady Architektonicznej. Projekt był konsultowany również
z Honorową Radą Architektów Sopotu, która oceniła go pozytywnie.

61

6. Dobrą praktyką jest to, że przewodniczący komisji nadzorczej jest osobą decyzyjną
i

bierze

czynny

udział

w

jej

pracach

(Pan

Prezydent Miasta

Sopotu jest

przewodniczącym komisji nadzorczej i był obecny na 90% spotkań roboczych).
7. Ważną kwestią jest transparentność całego postępowania przetargowego i właściwe
jego udokumentowanie (nagrania, protokoły).
8. Obopólna korzyść: w wyniku zawieranej umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
Miasto zrealizuje cele publiczne, poprzez zagospodarowanie określonego obszaru
miejskiego w zakresie funkcji publicznych (zgodnie z katalogiem zadań własnych
Miasta, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 1
ustawy

o

gospodarce

najatrakcyjniejszą

w

komunalnej)

tym

mieście

–

natomiast

lokalizację

partner

dla

prywatny

wybudowania

zyskuje

obiektów

komercyjnych, tj. sklepy, hotel, etc., i prowadzenia działalności komercyjnej.
Ponadto, budżet Miasta zasilą kwoty z tytułu podatków uiszczane

od podmiotów

użytkujących kompleks. PKP S.A. otrzyma zaś pomieszczenia o odpowiednim
standardzie, w których odbywać się będzie obsługa podróżnych.
Wnioski BGK:
1. Pozyskanie finansowania dla projektu wymaga znalezienia kompromisu jednocześnie
przez trzy główne stronu przedsięwzięcia: podmiot publiczny, partnera prywatnego
i bank. Banki w przypadku finansowania dużych projektów infrastrukturalnych
preferują uczestnictwo w dialogu konkurencyjnym/negocjacjach przed podpisaniem
umowy o PPP. Wolą doradzać partnerowi prywatnemu od początku i ewentualnie
sugerować zapisy w umowie. Co potwierdził również partner prywatny.
2. Podmiot publiczny w trakcie tworzenia założeń do Umowy PPP powinien uwzględniać
perspektywę instytucji finansowych, tak by potencjalni partnerzy prywatni byli w stanie
osiągnąć zamknięcie finansowe przedsięwzięcia. Do głównych elementów, na które
szczególną uwagę zwracają instytucje finansujące można zaliczyć:
a.

zrównoważony podział ryzyk pomiędzy partnera prywatnego i publicznego.
Przeniesienie zbyt wielu ryzyk na partnera prywatnego w ramach umowy PPP
i brak możliwości ograniczenia tych ryzyk przez kredytobiorcę może skutkować
poziomem ryzyka projektu nieakceptowalnym dla instytucji finansowej;

b.

zasady

wynagradzania

partnera

prywatnego

(zapewnienie

inwestorowi

w ramach Umowy PPP źródła spłaty zadłużenia wobec banku; możliwość
oszacowania

ryzyka

osiągnięcia

przychodów

w

planowanej

wysokości).

W przypadku projektu zagospodarowania okolic dworca PKP w Sopocie jako
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źródło obsługi zadłużenia wskazano działalność komercyjną BGI (przychody
z najmu powierzchni handlowo-biurowych, prowadzenie hotelu, parkingów, itp.);
c.

możliwość ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty ze strony partnera
prywatnego jako kredytobiorcy na poziomie akceptowalnym dla instytucji
finansującej;

d.

zobowiązania wynikające z umów zawartych pomiędzy inwestorem a głównymi
podwykonawcami i operatorami obiektu (projektantem obiektu, generalnym
wykonawcą inwestycji, podmiotem odpowiedzialnym za eksploatację itd.),
istotne jest by ryzyka wynikające z realizacji Umowy PPP były w odpowiedni
sposób przeniesione na kolejne podmioty. Należy uwzględnić, iż bank analizuje
ww.

umowy

również

pod

względem

np.

doświadczenia

kluczowych

podwykonawców w realizacji podobnych przedsięwzięć, warunków płatności,
sytuacji finansowej wykonawców/dostawców, struktury kar umownych itd.;
e.

warunki wypowiedzenia lub przedterminowego odstąpienia od Umowy PPP,
strukturę kar umownych obciążających partnera publicznego oraz partnera
prywatnego, maksymalny poziom obciążeń finansowych projektu z tytułu kar itd.
Spłata wierzytelności wobec banku powinna być zabezpieczona również
w przypadku wypowiedzenia Umowy PPP przez partnera publicznego;

f.

warunki Umowy PPP, które pozostają nieokreślone na etapie jej zawierania (np.
opcja wprowadzania zmian na późniejszych etapach realizacji projektu przez
partnera publicznego) i ich ew. wpływ na sytuację finansową projektu
w przyszłości.

3. Pozyskanie finansowania dla inwestycji realizowanej w ramach PPP jest znacznie
bardziej wymagające czasowo niż w przypadku przedsięwzięcia realizowanego
w „standardowej” formule.
Wnioski / doświadczenia partnera prywatnego:
1. Partner prywatny powinien być bardzo dobrze przygotowany do dialogu ze stroną
publiczną. Projekt sopocki był skomplikowany, zarówno pod względem technicznym
(trudne warunki budowy, wzdłuż torów kolejowych, z koniecznością zachowania
ciągłości dostępności komunikacyjnej), organizacyjnym i finansowym. Spośród
przeszło

100

podmiotów

zainteresowanych

projektem,

m.in.

podczas

Forum

Inwestycyjnego, ofertę złożyło tylko 2 wykonawców.
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Rysunek nr 13: Warunki sukcesu przy realizacji projektu PPP.

Korzystanie ze wzorców innych
projektów
Pozytywny klimat polityczny

Dobrze dobrane mierniki jakości
Monitoring w czasie całego cyklu
życia projektu
Zaangażowanie wszystkich
uczestników rynku
Staranne przygotowanie projektu
Konsultacja projektu z Honorową
Radą Architektów Sopotu
Powołanie zespołu projektowego
PPP
Współpraca podmiotów
publicznych (Miasto + PKP S.A.)

Źródło: Opracowanie własne MR.
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7. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
1. Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XXI/289/2008 (12 grudnia 2008 r.)
2. Porozumienie pomiędzy Miastem Sopot a PKP S.A. (12 grudnia 2008 r.)
3. Uchwała Rady Miasta Sopotu (30 kwietnia 2010r.)
4. Wystąpienie pokontrolne NIK z dnia 10 października 2012 r.
5. Informacja o wynikach kontroli

„przedsięwzięcia w systemie partnerstwa publiczno-

prywatnego” , NIK (24 kwietnia 2013 r.)
6. Zarządzenie Prezydenta Miasta Sopotu nr 1143/2010 (10 czerwca 2010 r.)
7. Wytyczne dotyczące udzielania przez BGK pożyczek na realizację projektów Miejskich
zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA
wdrażanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
8. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, po
zmianach (listopad 2011r.)
9. Uszczegółowienie

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

dla

Województwa

Pomorskiego na lata 2007-2013 (z dnia 23 kwietnia 2015r.)
10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej przez fundusze rozwoju obszarów miejskich
w ramach regionalnych programów operacyjnych.
11. Informacja o projekcie miejskim, załącznik nr 3 do wniosku o pożyczkę JESSICA z dnia 15
lutego 2012 r.
12. Zarządzenie Nr 221 / 2007 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 28 września 2007 w sprawie:
wprowadzenia procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków
zewnętrznych.
13. Ogłoszenie o zamówieniu na doradztwo (przetarg nieograniczony)
14. Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową obsługę prawną (27 luty 2009r.)
15. Ogłoszenie

o

zamówieniu

z

dnia

15

czerwca

2010r.

(postępowania

nr

ref.

SR/7224/157/20/2010).
16. Opis Warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
17. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zawarta w dniu 23 stycznia 2012 r. pomiędzy
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Gminą Miasta Sopot a Bałtycką Grupą Inwestycyjną S.A.
18. Wyrok WSA z 15 grudnia 2011 r. oraz wyrok NSA z 12 września 2013 r.
19. Wstępny Biznes Plan, Investment Support, styczeń 2010 r.
oraz informacje pozyskane podczas wywiadów pogłębionych z przedstawicielami Miasta
Sopotu oraz BGK.

8. ZAŁĄCZNIKI:
1. Informacja o projekcie „Zagospodarowanie Centrum Sopotu”, tzw. Centrum Haffnera.
2. Opis Potrzeb i Wymagań dla postępowania prowadzonego przez Gminę Miasta Sopotu
na wybór partnera prywatnego.
3. Opis Warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
4. Procedura zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych.
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Załącznik nr 1.
Informacja o projekcie „Zagospodarowanie Centrum Sopotu”, tzw. Centrum Haffnera:
Wybrany model realizacji projektu Centrum Haffnera uwzględniał funkcjonowanie spółki
prawa handlowego z udziałem wyłonionego partnera biznesowego. Uzasadnieniem dla
takich działań miało być to, że przedsięwzięcie, do którego realizacji miała zostać powołana
spółka, miało istotne znaczenie dla długofalowej strategii rozwoju gminy. Sopot czerpie
istotne korzyści z turystyki, dla której rozwoju ogromne znaczenie ma odpowiednia jakość
infrastruktury. Projekt miał więc podnieść atrakcyjność turystyczną miasta i w sposób
pozytywny oddziaływać na warunki wszystkich członków wspólnoty samorządowej.

ZDJĘCIE: Sopockie Molo, Źródło: UMS.
Budżet projektu Centrum Haffnera:
Gmina Miasta Sopotu - aport nieruchomości oraz 7 500 000 EURO
partner prywatny, NDI (aport i wkład gotówkowy) 4 250 000EURO
PKO BP (wkład gotówkowy) 11 500 000 EURO
PKO BP (kredyt) 74 500 000 EURO
Według założeń projektu Centrum Haffnera udziały Miasta w spółce miały zostać umorzone
po jego realizacji, jako że po zakończeniu inwestycji Miasto nie może uczestniczyć w spółce
prowadzącej działalność komercyjną. Przygotowanie projektu trwało ok. 10 lat. W roku 1996
Rada Miasta Sopotu podjęła uchwałę o realizacji inwestycji . W 2001 roku, po wyborze
inwestora w drodze przetargu, powołana została spółka specjalnego przeznaczenia dla
przygotowania całego zamierzenia inwestycyjnego.

W roku 2006 Rada Miasta Sopotu

wyraziła zgodę na wniesienie prawa własności nieruchomości na pokrycie udziałów

67

w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Centrum Haffnera. Po podwyższeniu kapitału
zakładowego w spółce udziały wspólników rozkładały się tak, że Miasto miało 32,3 %, PKO BP
49,4% natomiast partner prywatny 18,3% (firma NDI S.A.,

polska spółka wykonawcza

funkcjonująca na rynku budowlanym). Przy czym w umowie z udziałowcami Miasto miało
zagwarantowane, mimo niższych niż połowa udziałów, głos równoprawny co pozostali
wspólnicy łącznie. Dzięki realizacji tego projektu Miasto Sopot zyskało m.in. Dom Zdrojowy
z siedzibą Państwowej Galerii Sztuki, Informacją turystyczną i pijalnią wód solankowych –
łączna powierzchnia ponad 3.100m2 powierzchni. Ponadto zrealizowano parkingi podziemne
i naziemne w centrum miasta na 440 miejsc, centrum handlowe, przebudowano również
podziemną infrastrukturę w rejonie inwestycji oraz układ drogowy.
Ponadto, w ramach spółki został wybudowany tunel drogowy (oddany do użytku w czerwcu
2008 r.) długości 70 metrów, który umożliwił powstanie w głównym ciągu pieszym, tj. od ul.
Bohaterów Monte Cassino do Sopockiego Molo, centralnego placu miasta – Placu Przyjaciół
Sopotu. Dzięki inwestycji powstało 600 nowych miejsc pracy. Na podstawie szczegółowych
ekspertyz badań i analiz sąsiednie budynki zostały właściwie zabezpieczone, inwestor
partycypował także w modernizacji i remontach elewacji tych budynków.
W latach 2012 – 2013 Rada Miasta Sopotu podjęła uchwały w sprawie wystąpienia Gminy
Miasta Sopotu ze Spółki Centrum Haffnera sp. z o.o. oraz szczegółowego rozliczenia
uczestnictwa w spółce, poprzez nabycie przez Miasto nakładów na tunel , lokalu użytkowego
zawierającego siedzibę Państwowej Galerii Sztuki, informacji turystycznej i pijalni wód oraz
zgody na umorzenie udziałów stanowiących własność Miasta.

Miasto nabyło lokal

użytkowy, wolny od obciążeń, stanowiący odrębną nieruchomość, wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej oraz prawa do nakładów na infrastrukturę: tunel, infrastrukturę
wodociągowo-sanitarną, deszczową, drogową a także dokumentację. W dniu 5 marca 2014
r.

wydane

zostało

orzeczenie

Sądu

Rejonowego

Gdańsk-Północ

dot.

wykreślenia

z Krajowego Rejestru Sądowego Gminy Miasta Sopotu, jako udziałowca Spółki Centrum
Haffnera Sp. z

o.o.

Po

umorzeniu

udziałów

GMS,

spółka

będzie

ponosić

koszty

funkcjonowania obiektów, spłacać kredyt w okresie 17 lat oraz oczywiście uzyskiwać wpływy
z prowadzonej działalności.
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Zdjęcie nr 1: Punkt widokowy z dystrybutorami wody solankowej.

Źródło: Urząd Miasta Sopotu.
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