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UWARUNKOWANIA DLA ZASTOSOWANIA
FORMUŁY PPP DLA MODERNIZACJI OŚWIETLENIA 

DROGOWEGO

Powody techniczne:
 stan techniczny niektórych punktów świetlnych był daleko niezadawalający, co zagrażało bezpieczeństwu 

przechodniów i użytkowników dróg
 oświetlenie drogowe wykazywało duży poziom energochłonności, co przekładało się na zbyt wysokie 

koszty energii elektrycznej
 wysokie koszty rocznego utrzymywania oświetlenia drogowego
 konieczność podniesienia estetyki i technicznej nowoczesności opraw świetlnych
 dbanie o środowisko – zmniejszona emisja CO2 

Powody formalno - prawne:
 nieuregulowany stan własnościowy oświetlenia drogowego (większa część oświetlenia należała do Tauron) 
 obowiązki Gminy wynikające z Prawa energetycznego (art. 18 ust. 1 pkt 2, 3 i 4) i Ustawy o samorządzie 

gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 2)

Powody związane z podniesieniem bezpieczeństwa na terenie Gminy:
 polepszenie kwestii bezpieczeństwa na drogach zarówno kierowców jak i pieszych poprzez zwiększenie 

widoczności oraz doświetlenie przejść dla pieszych
 zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doświetlenie krótkich, wąskich i ciemnych 

uliczek

Powód finansowy:
 brak wolnych środków finansowych, które Gmina mogłaby skierować na realizację zadania, a nawet gdyby 

takie posiadała to pozwalały by one jedynie dokonać modernizacji na pojedynczych ciągach 
oświetleniowych w danym roku budżetowym



DLACZEGO PPP?

Korzyści zastosowania ppp:

 wykonanie inwestycji w pełnym zakresie (na 
terenie całej Gminy)

 termin krótszy niż 15 lat

 brak konieczności angażowania własnych 
środków na całość inwestycji

 inwestycja nie powiększa długu publicznego

 100 % majątku oświetleniowego po realizacji 
inwestycji stanowi własność Gminy

Korzyści wyboru dialogu konkurencyjnego jako 
trybu wyłonienia partnera prywatnego

 uzyskanie wiedzy na temat możliwości 
rozwiązań technicznych planowanej 
modernizacji: kwestia doboru opraw 
oświetleniowych, możliwości zastosowania 
systemu starowania oprawami, zaopatrywanie 
oświetlenia drogowego w energię elektryczną

 uzyskanie wiedzy na temat uwarunkowań 
finansowych i prawnych planowanej inwestycji 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Art. 1. ust 2. Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia 
oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
Art. 4. (1) 
1. Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu 

partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, 
do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 
157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778), w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie. 

2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), w zakresie nieregulowanym w niniejszej 
ustawie.



W procesie realizacji projektu modernizacji 
oświetlenia można wyróżnić etapy:

PRZYGOTOWANIE
POSTĘPOWANIA
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OGŁOSZENIE
POSTĘPOWANIA

SPOTKANIA – NEGOCJACJE
Z WYKONAWCAMI

OPRACOWANIE SIWZ,
OTRZYMANIE OFERT,
OCENA I BADANIE OFERT

WYBÓR PARTNERA PRYWATNEGO

OPRACOWYWANIE DOKUMNETACJI
PROJEKTOWYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

UTRZYMYWANIE EFEKTÓW INWESTYCJI:
STEROWANIE, ZARZĄDZANIE, KOSERWACJA OŚWIETLERNIA 

W CELU UTRZYMANIA GWARANTOWANEJ
OSZCZĘDNOŚCI



Przygotowanie postępowania – okres od października 
2012 r. do września 2013 r.:

 dokonano inwentaryzacji oświetlenia drogowego 
będącego własnością Gminy

 zlecono wykonanie technicznej inwentaryzacji całości 
oświetlenia drogowego z podziałem na stan 
własnościowy, ulice, klasy dróg, zainstalowaną moc 
urządzeń

 przeprowadzono we własnym zakresie badanie 
wykonalności projektu

 rozpoznano i przeanalizowano rynek potencjalnych 
wykonawców

 we własnym zakresie dokonano analizy potencjalnych 
ryzyk, a także oszacowano potencjalne oszczędności 
w kosztach utrzymania wybudowanej infrastruktury 
oświetleniowej

 dokonano kalkulacji kosztowej zadania oraz 
oszacowano koszty bez podania źródeł finansowania



Przeprowadzenie postępowania:

 Rada Miasta przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie zamierzenia osiągnięcia 
oszczędności zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego

 Burmistrz Miasta Radzionków wydał zarządzenie wewnętrzne w sprawie wyboru 
dialogu konkurencyjnego jako trybu udzielenia zamówienia publicznego

 Powołanie przez Burmistrza Miasta Radzionków Komisji przetargowej do 
przeprowadzenia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego

 Ogłoszenie o zamówieniu – dialog konkurencyjny – 31.10.2013 r.

 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – 27.11.2013 r. 
– 8 Wykonawców złożyło wniosek – badanie wniosków i wybór wykonawców 
kwalifikujących się do zaproszenia na negocjacje

 Negocjacje – od 14 stycznia do 27 lutego 2014 r. – 3 tury spotkań z 5 Wykonawcami:

- przedmiot zamówienia został doprecyzowany i uzupełniony na etapie prowadzenia 
negocjacji/ dialogu z Wykonawcami,

- Wykonawcy w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie zaproponowali najbardziej 
optymalne rozwiązania służące realizacji przedmiotu zamówienia w sposób 
najbardziej efektywny,

- wspólnie z Zamawiającym został ustalony podział zadań i ryzyk związanych z 
przedsięwzięciem

 Przekazanie zaproszenia do składania ofert wraz z SIWZ – 25.03.2014 r.

 Składanie ofert – 08.05.2014 r.

 Wybór Wykonawcy – Partnera Prywatnego – 06.06.2014 r.

 Podpisanie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – 12.06.2014 r.



Istotne postanowienia umowy ppp:

 zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego w Gminie Radzionków, 
 na podstawie projektu wykonanie robót budowlanych i montażowych 

związanych z budową nowej sieci oświetlenia ulicznego i wymianą opraw 
oświetleniowych na istniejących słupach, będących własnością Gminy, 

 po wykonaniu inwestycji budowlanej świadczenie kompleksowej usługi 
oświetleniowej, w zakres której wchodzi: 
- utrzymywanie infrastruktury oświetleniowej tj. eksploatowanie, 
konserwacja, zarządzanie i sterowanie oświetleniem ulicznym przez okres 
10 lat, 
- świadczenie usługi sprzedaży energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia 
ulicznego począwszy od dnia 1 stycznia 2015 roku 

 Wykonawca udzielił pełnej gwarancji osiągnięcia efektu ekonomicznego 
będącego wynikiem zrealizowanej inwestycji, a Zamawiający spłaci koszty 
realizacji inwestycji w okresie umownym

 Wykonawca zaoferował gwarantowane oszczędności zużycia energii 
elektrycznej na poziomie 70% rocznie

 wynagrodzenie Wykonawcy:

Łączne wynagrodzenie – 8 402 343,59 zł brutto

Dokumentacja proj. i 
budowa

7 273 091,84 zł

Utrzymanie inwestycji
23 217,48 zł/rok

Sprzedaż energii –
282,80 zł/MWh



Istotne postanowienia umowy ppp c.d.:

 Podział ryzyk i zadań: 



 harmonogram realizacji postanowień umownych:
projektowanie – 06.2014 r.-07.2015 r. (6 obszarów)
wybór podwykonawców robót budowlanych –

08.2015 r.-09.2015 r.
 sprzedaż energii elektrycznej do oświetlenia 

drogowego od 01.01.2015 r. do 31.12.2025 r.
 rozpoczęcie robót budowlanych – 09.2015 r.
odbiór robót budowlanych – 30.05.2016 r.
utrzymywanie inwestycji do 31.12.2025 r. tj. 

eksploatowanie, konserwacja, zarządzanie i 
sterowanie oświetleniem ulicznym

Obecnie zakończył się etap robót 
budowlanych, nastąpił ich odbiór końcowy

i rozpoczął się etap utrzymywania inwestycji



Wykonawca udzieli pełnej gwarancji osiągnięcia 
efektu ekonomicznego będącego wynikiem 

zrealizowanej inwestycji, a zamawiający spłaci 
koszty realizacji inwestycji w okresie umownym, 

w którym nastąpi zwrot poniesionych przez 
wykonawcę nakładów

 Zużycie bazowe (za rok 2013) – 961,251 MWh/rok
 Oszczędność w zużyciu energii – 672,876 MWh/rok
 Planowane zużycie – 288,375 MWh/rok
 Obniżenie emisji CO2 o 559,49 t/rok

OSZCZĘDNOŚĆ
70%



METODA ROZLICZANIA OSZCZĘDNOŚCI
 Okres rozliczeniowy – rok kalendarzowy
 Coroczny raport do 31 stycznia za rok poprzedni
 Podział nadwyżki lub rekompensata - różnica pomiędzy istniejącym zużyciem energii 

elektrycznej, a przewidywanym całkowitym zużycie energii elektrycznej po 
modernizacji (MhW)

HARMONOGRAM SPŁATY
 Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowanych jest 

stałe i wypłacane Partnerowi Prywatnemu na podstawie jednej faktury spłacanej przez okres 10 
lat od odbioru końcowego robót budowlanych według harmonogramu tj. cztery razy w każdym 
roku na koniec każdego kwartału (tj. w 40 częściach).

 Zapłata wynagrodzenia za świadczenie usługi utrzymywania infrastruktury oświetleniowej tj. 
zarządzanie, eksploatowanie, konserwację i sterowanie siecią oświetlenia ulicznego nastąpi 
jedną fakturą wystawioną na koniec danego roku z terminem płatności do 20 grudnia br. 

 Partner Publiczny przewiduje możliwość wzrostu wynagrodzenia za utrzymanie infrastruktury 
oświetlenia ulicznego nie częściej niż raz w roku i nie więcej niż o roczny wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych prognozowany przy opracowywaniu projektu ustawy 
budżetowej na następny rok, na podstawie pisemnego wniosku Partnera Prywatnego złożonego 
najpóźniej do 30 listopada roku poprzedzającego wzrost wynagrodzenia.

 Wynagrodzenie za zaopatrywanie sieci oświetlenia ulicznego w energię elektryczną zostało 
określone na podstawie przyjętej ceny energii elektrycznej w wysokości 282,80 zł brutto/MWh. 
Cena energii za 1 MWh w latach kolejnych począwszy od 2015 roku będzie obliczana zgodnie z 
przyjętym wzorem indeksacji. Wynagrodzenie to będzie płatne na podstawie faktur, zgodnie z 
okresem rozliczeniowym Operatora Systemu Dystrybucyjnego, w terminie do 30 dni licząc od 
daty otrzymania faktury.



REZULTATY UZYSKANE PO RZECZOWEJ 
REALIZACJI MODERNIZACJI:

 1949 opraw Schreder TECEO (oprawy 
drogoledowych we) i KIO (oprawy parkowe)

 system sterowania bezprzewodowego 
Schreder OWLET

 1458 słupów, w tym 1104 betonowych i 354 
stalowych

 25 nowych szaf oświetleniowych
 zwiększona widoczność na drogach i 

przejściach dla pieszych
 zwiększone poczucie bezpieczeństwa 

mieszkańców



TRUDNOŚCI W REALIZACJI ZADANIA:

 TAURON – ograniczone godziny dopuszczenia 
do pracy na sieci

 „czynnik ludzki” – wrażenia estetyczne 
mieszkańców, wątpliwości mieszkańców co 
do lokalizacji słupów i poprawności 
zaprojektowanego oświetlenia

Doprojektowywanie brakującego oświetlenia 
w „gonkach”

Warunki atmosferyczne
 Praca pod presją czasu



Przykład otrzymanego efektu wymiany 
oświetlenia sodowego na ledowe

PRZED MODERNIZACJĄ PO MODERNIZACJI

Skrzyżowanie ul. Schwallenberga i ul. Męczenników Oświęcimia
w Radzionkowie



I CO DALEJ? A MOŻE DOFINANSOWANIE?

 26.05.2017 r. nastąpiło podpisanie umowy 
między Gminą Radzionków a Województwem 
Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd 
Województwa Śląskiego pełniący rolę 
Instytucji Zarządzającej Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020; w ramach Osi 
Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, 
odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.1 
Niskoemisyjny transport miejski oraz 
efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu 
Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa 
efektywności energetycznej oświetlenia.



I CO DALEJ? A MOŻE DOFINANSOWANIE? C.D.

Wartość dofinansowania: 4 535 586,91 zł co 
stanowi prawie 77% wartości całej inwestycji;

Dokonano wcześniejszej zapłaty Partnerowi 
Prywatnemu w wyniku czego, zgodnie z 
umową, od przyszłego roku Gmina tj. 2018 
(do końca trwania umowy) nie będzie 
ponosiła kosztów związanych z utrzymaniem 
infrastruktury oświetleniowej tj. eksploatacji, 
konserwacji i sterowania – co daje łącznie 
185 739,84 zł oszczędności.



OSZCZĘDNOŚCI, PODSUMOWANIE ROKU 2016
Przypomnijmy, zgodnie z umową:
 Zużycie bazowe (za rok 2013) – 961,251 MWh/rok
 Oszczędność w zużyciu energii – 672,876 MWh/rok
 Planowane zużycie – 288,375 MWh/rok
A w 2016 roku:
 Rzeczywiste zużycie energii – 360,018 MWh/rok
 Niższe od oszczędności gwarantowanych o 71,643 MWh/rok
Zatem:
 Zgodnie z umową ENERGA Oświetlenie zapłaciła karę z tytułu 

nie osiągnięcia oszczędności gwarantowanych w wysokości                
5 000,00 zł
oraz rekompensatę w wysokości nadwyżki zużycia energii 
elektrycznej tj. 

71,643 MWh/rok x 293,27 zł/MWh = 21 010,74 zł
łącznie 26 010,74 zł

 Do końca stycznia 2018 roku, ENERGA Oświetlenie 
przedstawi raport za rok 2017 i przedstawiła…



OSZCZĘDNOŚCI, PODSUMOWANIE ROKU 2017

Przypomnijmy, zgodnie z umową:
 Zużycie bazowe (za rok 2013) – 961,251 MWh/rok
 Oszczędność w zużyciu energii – 672,876 MWh/rok
 Planowane zużycie – 288,375 MWh/rok
A w 2017 roku:
 Rzeczywiste zużycie energii – 287,178 MWh/rok
 Wyższe od oszczędności gwarantowanych o 1,197 Mwh/rok 

(0,17%)
Zatem:
 Zgodnie z umową, w przypadku nadwyżki oszczędności, 

Strony dokonują podziału według zasady:
- wzrost do 5% więcej od gwarantowanej oszczędności -
całość dla Partnera Publicznego,
- wzrost większy niż 5% od gwarantowanej oszczędności  -
70% nadwyżki dla Partnera Publicznego, 30% nadwyżki 
otrzymuje Partner Prywatny



OSZCZĘDNOŚCI, PODSUMOWANIE ROKU 2018

Przypomnijmy, zgodnie z umową:
 Zużycie bazowe (za rok 2013) – 961,251 MWh/rok
 Oszczędność w zużyciu energii – 672,876 MWh/rok
 Planowane zużycie – 288,375 MWh/rok
A w 2018 roku:
 Rzeczywiste zużycie energii – 267,702 MWh/rok
 Wyższe od oszczędności gwarantowanych o 20,673 Mwh/rok 

(>5%)
Zatem:
 Zgodnie z umową, w przypadku nadwyżki oszczędności, 

Strony dokonują podziału według zasady:
- wzrost do 5% więcej od gwarantowanej oszczędności -
całość dla Partnera Publicznego,
- wzrost większy niż 5% od gwarantowanej oszczędności  -
70% nadwyżki dla Partnera Publicznego, 30% nadwyżki 
otrzymuje Partner Prywatny



OSZCZĘDNOŚCI, PODSUMOWANIE ROKU 2019

Przypomnijmy, zgodnie z umową:
 Zużycie bazowe (za rok 2013) – 961,251 MWh/rok
 Oszczędność w zużyciu energii – 672,876 MWh/rok
 Planowane zużycie – 288,375 MWh/rok
A w 2019 roku:
 Rzeczywiste zużycie energii – 270,340 MWh/rok
 Wyższe od oszczędności gwarantowanych o 18,095 Mwh/rok 

(>5%)
Zatem:
 Zgodnie z umową, w przypadku nadwyżki oszczędności, 

Strony dokonują podziału według zasady:
- wzrost do 5% więcej od gwarantowanej oszczędności -
całość dla Partnera Publicznego,
- wzrost większy niż 5% od gwarantowanej oszczędności  -
70% nadwyżki dla Partnera Publicznego, 30% nadwyżki 
otrzymuje Partner Prywatny



OSZCZĘDNOŚCI, PODSUMOWANIE ROKU 2020

Przypomnijmy, zgodnie z umową:
 Zużycie bazowe (za rok 2013) – 961,251 MWh/rok
 Oszczędność w zużyciu energii – 672,876 MWh/rok
 Planowane zużycie – 288,375 MWh/rok
A w 2020 roku:
 Rzeczywiste zużycie energii – 273,573 MWh/rok
 Wyższe od oszczędności gwarantowanych o 14,802 Mwh/rok 

(>5%)
Zatem:
 Zgodnie z umową, w przypadku nadwyżki oszczędności, 

Strony dokonują podziału według zasady:
- wzrost do 5% więcej od gwarantowanej oszczędności -
całość dla Partnera Publicznego,
- wzrost większy niż 5% od gwarantowanej oszczędności  -
70% nadwyżki dla Partnera Publicznego, 30% nadwyżki 
otrzymuje Partner Prywatny



OSZCZĘDNOŚCI, PODSUMOWANIE ROKU 2021

Przypomnijmy, zgodnie z umową:
 Zużycie bazowe (za rok 2013) – 961,251 MWh/rok
 Oszczędność w zużyciu energii – 672,876 MWh/rok
 Planowane zużycie – 288,375 MWh/rok
A w 2021 roku:
 Rzeczywiste zużycie energii – 292,888 MWh/rok
 Niższe od oszczędności gwarantowanych o 4,513 MWh/rok
Zatem:
 Zgodnie z umową ENERGA Oświetlenie zapłaciła karę z tytułu 

nie osiągnięcia oszczędności gwarantowanych w wysokości                
5 000,00 zł
oraz rekompensatę w wysokości nadwyżki zużycia energii 
elektrycznej tj. 

4,513 MWh/rok x 397,02 zł/MWh = 1 791,75 zł
łącznie 6 791,75 zł



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ

Urząd Miasta Radzionków
Ul. Męczenników Oświęcimia
41-922 Radzionków
inwestycje@radzionkow.pl
tel.: 32 388 71 00

mailto:inwestycje@radzionkow.pl
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