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KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO CIEŚLAK & KORDASIEWICZ 

 Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa europejskiego, prawnego i 
gospodarczego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, przedsiębiorstw, 
wyższych uczelni, organizacji pozarządowych. Doradzamy przy realizacji projektów metodą partnerstwa 
publiczno-prywatnego, komercjalizacji i przekształceniach w sektorze publicznym. 

 Kancelaria jest pierwszą w Polsce firmą doradczą, która z sukcesem doprowadziła do podpisania umowy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym.  

 Kancelaria doradzała w większości projektów PPP dotyczących termomodernizacji i oświetlenia 
ulicznego, które zakończyły się podpisaniem umowy o PPP. 

 Kancelaria przeprowadziła kompleksową obsługę największego projektu PPP w Polsce w sektorze 
efektywności energetycznej na  termomodernizację obiektów oświatowych. 

 Kancelaria w 2011 roku została wyróżniona specjalną nagrodą branżowego miesięcznika „Builder” za 
osiągnięcia związane z promocją i wdrażaniem partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. 

 Mec. Rafał Cieślak jest prawnikiem rekomendowanym w prestiżowym rankingu Chambers Europe jako 
jeden z wiodących w Polsce ekspertów w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego 



Transparentna procedura wyboru partnera prywatnego 

Kompleksowe działania partnera prywatnego – projekt, finansowanie, roboty budowlane/dostawy, zarządzanie 

Przeniesienie większości ryzyk związanych z realizacją i utrzymaniem inwestycji na partnera prywatnego. 

Efektywne zarządzanie przez partnera prywatnego gospodarką energetyczną infrastruktury gminnej 
(zainstalowanie inteligentnego systemu zarządzania energią/oświetleniem – w zależności od rodzaju projektu). 

Stała kontrola i monitorowanie przez stronę publiczną efektywności realizacji zadań powierzonych partnerowi 
prywatnemu w ramach umowy o PPP. 

Partner prywatny gwarantuje osiągnięcie rezultatu modernizacji infrastruktury w postaci oszczędności w zużyciu 
energii (cieplnej/elektrycznej). 

Wysokość wynagrodzenia partnera prywatnego ściśle związana z poziomem uzyskanych oszczędności.  

Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i pyłów do otoczenia poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery(termomodernizacja 

Pozytywny wpływ na wizerunek podmiotu publicznego, jako nowoczesnego samorządu wdrażającego 
zaawansowane technologie metodą partnerstwa publiczno-prywatnego w celu poprawienia efektywności 
energetycznej własnej infrastruktury.  

ZALETY MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ W MODELU PPP 



SCHEMAT REALIZACJI PROJEKTU MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ 
W MODELU PPP 



Projekty z sektora efektywności energetycznej 
– case studies 



MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW 



MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW 

02.01.2013 r. Burmistrz Karczewa podpisał umowę z Siemens 

Sp. z o. o., na realizację przedsięwzięcia obejmującego 

kompleksową termomodernizację i utrzymanie 10 obiektów 

użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego. 

 



  

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ GMINY KARCZEW 

Wartość zawartej Umowy: 
 

10.489.341,06 zł 
 

 
Zakres: 
Termomodernizacja i utrzymanie (konserwacja, naprawy, 
remonty, usuwanie usterek, wymiana uszkodzonych/zużytych 
elementów) przez okres 14 lat wszystkich objętych pracami 
obiektów. 



 Czas trwania umowy - 14 lat, 

 Zastosowany tryb - dialog konkurencyjny z zastosowaniem 

ustawy PZP, 

 Negocjacje prowadzono z 2 wykonawcami, 

 Czas trwania procedury prowadzącej do wyłonienia 

Partnera Prywatnego – 9 miesięcy. 

Procedura wyboru Partnera Prywatnego 



  

MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
GMINY KARCZEW 

Zakres realizacyjny projektu: 10 gminnych placówek oświatowych oraz budynek Ośrodka 

Zdrowia. 

Zakres prowadzonych prac termomodernizacyjnych obejmował: 

 
  

Modernizację kotłowni i węzłów cieplnych 

Modernizację instalacji grzewczej budynków 

Wdrożenie zdalnego systemu pomieszczeniowego sterowania temperaturą 

Dostawę i montaż podliczników ciepła, energii elektrycznej i wody oraz 
integracja istniejącego licznika gazu 

Wymianę oświetlenia na energooszczędne 

Termoizolację budynków, wymianę okien i dodatkowe modernizacje 
budowlane 

Wdrożenie systemu Monitorowania i Zarządzania Energią umożliwiającego 
zdalne sterowanie, serwisowanie oraz programowanie instalacji i urządzeń 



  

REZULTATY: 

 Uzyskanie gwarantowanych oszczędności w ogólnym zużyciu energii 

cieplnej i elektrycznej: 

 56% dla energii cieplnej, 

 20,9% dla energii elektrycznej, 

 Poprawa funkcjonalności i estetyki 10 budynków użyteczności publicznej. 

 Klasyfikacja zobowiązań z tytułu umowy PPP poza długiem publicznym. 

 Realizacja projektu w ciągu jednego roku budżetowego. 

 Projekt jako modelowe rozwiązanie w zakresie efektywności 

energetycznej w modelu PPP (www.ppp.gov.pl). 

 



  

Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie 

PRZED PO 



  

Przedszkole nr 1 w Karczewie 

PRZED PO 



Przedszkole nr 2 w Karczewie 

PRZED PO 



  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku 

PRZED PO 



Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności 
publicznej w Płocku 



Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku 

PODMIOT PUBLICZNY  
Gmina-Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock 
 
PARTNER PRYWATNY  
Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa – Lider Konsorcjum 
Siemens Finance Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa – Partner Konsorcjum 
 
LICZBA OBIEKTÓW -  24 (przedszkola, szkoły, kryty basen, Urząd Miasta) 

OKRES TRWANIA UMOWY I 

POSZCZEGÓLNYCH 

ETAPÓW  

Data zawarcia umowy 4 listopada 2015 r. 

Łączny okres 

obowiązywania umowy 
218 miesięcy 

Długość Etapu Robót 

14 miesięcy  

- w tym 5 miesięcy 

projektowania  

(do 31 grudnia 2016 r.) 

Długość Etapu 

Zarządzania 

204 miesiące 

 (od 1 stycznia 2017 r. do 

31 grudnia 2033 r.) 



Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku 

WARTOŚĆ KONTRAKTU 

Łączne wynagrodzenie Partnera Prywatnego brutto: 

32 979 684,96 zł, na które składają się: 

Wynagrodzenie za wykonanie 

Dokumentacji Projektowej brutto  
539 601,00 zł 

Wynagrodzenie za wykonanie 

Termomodernizacji brutto 
17 629 157,04 zł 

Koszt finansowania z tytułu rozłożenia 

płatności w czasie brutto 
11 770 735,92 zł 

Wynagrodzenie z tytułu wykonywania 

Etapu Zarządzania brutto 
3 040 191,00 zł 



Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku 

POZIOM GWARANTOWANYCH 

OSZCZĘDNOŚCI W ZUŻYCIU ENERGII 

CIEPLNEJ 

Średni poziom oszczędności łącznie we wszystkich 

obiektach w skali Roku Rozliczeniowego 

Oszczędności w zużyciu energii cieplnej 
12 184,0 GJ  

(25,4 %) 

Oszczędności w zużyciu energii 

elektrycznej 

582 680,0 

kWh  

(32,7 %) 

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego zostanie w okresie 

obowiązywania umowy spłacone w 100 % z oszczędności 

uzyskanych w związku z ograniczeniem zużycia energii  

w placówkach po Termomodernizacji. 



Modernizacja energetyczna w Zgierzu – hybrydowe PPP 
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Przedmiot projektu: 
Modernizacja energetyczna 24 budynków użyteczności publicznej Miasta Zgierza (przedszkola, szkoły podstawowe, 
gimnazja, liceum oraz żłobek i basen) 
 

Partner Prywatny: Engie Services Sp. z o.o. 
 

Łączna wartość projektu: 56,5 mln zł brutto 
 

Obowiązki Partnera Prywatnego: 
• zapewnienie finansowania projektu (w zakresie niepodlegającym zaliczce/refundacji z środków UE),  
• zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji („zaprojektuj i wybuduj”),  
• utrzymanie techniczne oraz zarządzanie gospodarką energetyczną budynków oraz w celu zapewnienia standardów 

dostępności obiektów i uzyskania zagwarantowanych w ofercie oszczędności w zużyciu energii. 
 

Gwarantowane oszczędności zużycia energii w skali roku dla 24 obiektów: 12665,89 GJ (43,5% - średnia dla 
wszystkich obiektów) 
 

Wkład własny Podmiotu Publicznego: 
Środki finansowe pozyskane przez Miasto Zgierz na pokrycie wydatków kwalifikowanych w ramach Strategii ZIT 
realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, IV Oś 
priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna (35 mln zł) – projekt wybierany w trybie indywidualnym 
 



  Harmonogram realizacji projektu 

Etap I – USTANOWIENIE ZESPOŁU DS. REALIZACJI PROJEKTU I WYBÓR DORADCY (styczeń – marzec 2015 r.) 

ETAP I – PRZYGOTOWANIE PROJEKTU (kwiecień – lipiec 2015 r.) 

• KROK 1 - Opracowanie wstępnego programu funkcjonalno-użytkowego Projektu z oszacowaniem nakładów inwestycyjnych 

• KROK 2 – Opracowanie analizy przedrealizacyjnej Projektu 

• KROK 3 – Testowanie rynku 

ETAP II – PRZEPROWADZENIE PROCEDURY WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO (DIALOG KONKURENCYJNY) 

• KROK 1 - Ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji projektu (25 września 2015 r.) 

• KROK 2 - Przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego z zakwalifikowanymi wykonawcami 

o V tur dialogu (grudzień 2015 – wrzesień 2016) 

• KROK 3 – opracowanie SIWZ i zaproszenie do składania ofert (listopad 2016 r.) 

• KROK 4 – ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej (styczeń 2017 r.) 

ETAP III – ZAWARCIE UMOWY O PPP  I  ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU (30 STYCZNIA 2017 r.) 

• Umowa o charakterze warunkowym / warunek: zawarcie przez Podmiot Publiczny umowy o dofinansowanie 

• Podpisanie umowy o dofinansowanie: czerwiec 2017  r. 

• Zakończenie umowy PPP:  31 sierpnia 2033 r. / etap robót: do 31 sierpnia 2018 r.  
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Schemat realizacji i rozliczenia Projektu 



PROJEKTY PPP Z SEKTORA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki 
o Wymiana ponad 2000 opraw oświetleniowych 

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku 
o W realizacji / 24 obiekty 
o 100% spłaty inwestycji z oszczędności 

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Kobyłce 
o W realizacji / 9 obiektów 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kobyłce  
o W trakcie dialogu konkurencyjnego 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów 
o Wymiana 570 opraw oświetleniowych 

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew 
o W realizacji: 2 rok zarządzania energią 

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bytomiu  
o Wartość przedsięwzięcia ok. 50 mln zł  

Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej w Gminie Dębe Wielkie  

Poprawa właściwości energetycznych 
budynków Wojewódzkiego Szpitala 
Specjalistycznego nr 5 im. św. Barbary w 
Sosnowcu 



 

Dziękuję za uwagę 
 

+48 690 003 432 

r.cieslak@kdg.waw.pl 

22 349 97 53 

 

ul. Pilicka 19  

02-629 Warszawa 

www.kdg.waw.pl 

  

  


