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Kompleksowa usługa dostępności



budowa + sfinansowanie + 
utrzymanie infrastruktury 
publicznej przez partnera 
prywatnego 

optymalny podział zadań 
i ryzyk pomiędzy partnerami 
- każda ze stron umowy PPP 
przejmuje ryzyka, którymi jest 
w stanie lepiej zarządzać 

długotrwały charakter 
współpracy – partnerstwo
i współpraca

sektor publiczny 
korzysta z doświadczeń 
wypracowanych 
w biznesie

optymalny stosunek 
ceny do jakości

gwarancja trwałości 
infrastruktury 
w długim okresie

…CZYLI ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ BUDOWA

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE



długoterminowe finansowanie inwestycji 
przez partnera prywatnego

projektowanie z myślą o przyszłej eksploatacji

realizacja robót budowlanych na koszt partnera 
prywatnego - krótszy okres inwestycji

konserwacje, naprawy, remonty i modernizacje 
- po stronie partnera prywatnego

zarządzanie zużyciem energii

realna odpowiedzialność za jakość 
po stronie jednego wykonawcy

KOMPLEKSOWA USŁUGA DOSTĘPNOŚCI

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE



motywacja do dostarczenia wysokiej jakości usługi 

dobór technologii pod kątem łącznych kosztów 
budowy i eksploatacji

optymalna relacja kosztów do jakości 
– oszczędności rzędu 15- 20%

odpowiedzialność za jakość wykonawstwa 
w pełnym cyklu życia obiektu

„święty spokój” - gwarancja trwałości nawet na 20 lat! 

scenariusz niskiej konsumpcji energetycznej

wypłata wynagrodzenia tylko pod warunkiem 
zapewnienia dostępności obiektu

REALNA I DŁUGOTERMINOWA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE



MOŻLIWE WARIANTY WSPÓŁPRACY 
NA ETAPIE EKSPLOATACJI

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE

WARIANT PODSTAWOWY UTRZYMANIA

przeglądy i konserwacje 
urządzeń/instalacji/systemów

kontrole Obiektu zgodnie 
z przepisami Prawa Budowlanego
(kontrole UDT, przeglądy ogólnobudowlane 
półroczne i 5-letnie, przeglądy kominiarskie 
i gazowe, pomiary elektryczne)

administrowanie Obiektem

reakcja na awarie 
(min. zabezpieczenie Obiektu, 
minimalizacja skutków awarii)

OPCJA 1:  EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

zarządzanie zużyciem energii

gwarancja zużycia energii obiektowej

OPCJA 2:  REMONTY

drobne naprawy („złota rączka”)

wymiana drobnych części eksploatacyjnych

remonty i odtworzenia (reinwestycje)

OPCJA 3:  USŁUGI MIĘKKIE

utrzymanie czystości

ochrona osób i mienia

utrzymanie zieleni



ZOBOWIĄZANIA PARTNERA PRYWATNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE

ETAP INWESTYCYJNY.01 PROJEKTOWANIE BUDOWA

ETAP EKSPLOATACJI.02
UTRZYMANIE TECHNICZNE OPCJONALNIE

uzgodniona koncepcja projektowa

projekty budowlane

projekty wykonawcze

pozyskanie decyzji administracyjnych

roboty budowlane

wyposażenie pod klucz

finansowanie nakładów inwestycyjnych

pozwolenie na użytkowanie

rozpoczęcie eksploatacji

konserwacje i przeglądy

usuwanie skutków awarii

bieżące naprawy

zarządzanie zużyciem energii

administracja i zarządzanie

utrzymanie czystości

utrzymanie zieleni, odśnieżanie

ochrona osób i mienia

gwarancja zużycia mediów

okresowe remonty i modernizacje



PRZYKŁADOWY SCHEMAT REALIZACJI

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE

ZAMAWIAJĄCY

PARTNER PRYWATNY

BANK

Umowa PPP
Finansowanie 

Partnera Prywatnego 

wynagrodzenie ratalne

finansowanie 
inwestycji

projektowanie 
budowa

utrzymanie techniczne 
remonty i modernizacje

zarządzanie zużyciem 
mediów

zapewnienie dostępności obiektu



WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE

stałe ratalne wynagrodzenie 
(tzw. opłata za dostępność) 

łączne wynagrodzenie partnera 
prywatnego pokrywa:

• nakłady inwestycyjne 

• koszty finansowania: odsetki 
za rozłożenie spłaty inwestycji 
w czasie

• koszty utrzymania technicznego 
w okresie eksploatacji

• marżę partnera prywatnego

spłata nakładów inwestycyjnych dopiero 
po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

wypłata wynagrodzenia uzależniona 
od dostępności obiektu

wynagrodzenie partnera jest 
pomniejszane w przypadku:

• całkowitej lub częściowej niedostępności 
obiektu (np. w wyniku awarii)

• niespełnienia wymagań jakościowych

• braku lub opóźnionej reakcji 
partnera prywatnego na awarie

• dłuższego niż umówiony czasu 
usunięcia skutków awarii



PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM REALIZACJI

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE

• testy rynku i analiza przedrealizacyjna

• decyzja Rady Miasta

• ogłoszenie zamówienia 

• prekwalifikacje wykonawców

• poznanie wzajemnych oczekiwań i możliwości

• podział ryzyk i odpowiedzialności

• wypracowanie PFU i standardów utrzymania

• uzgodnienie treści dokumentacji kontraktowej

• ocena otrzymanych ofert

• decyzja inwestycyjna Rady Miasta 

• wybór partnera prywatnego

• zawarcie umowy PPP

• pytania i odpowiedzi do SIWZ

• strukturyzacja finansowania przez wykonawcę (model finansowy)

• dobór optymalnych rozwiązań projektowych

• budżetowanie kosztów i szacowanie zużycia energii

ETAP INWESTYCYJNY
2-3 lata

EKSPLOATACJA
10-20 lat

PRZETARG: 
9-17 miesięcy

pozwolenie 
na użytkowanie

DIALOG KONKURENCYJNY 
4-8 miesięcy

WYBÓR PARTNERA
1-2 miesiące

OFERTOWANIE
3-5 miesięcy

ANALIZA 
1-2 miesiące



KORZYŚCI DLA SEKTORA PUBLICZNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE

infrastruktura pozostaje 
własnością publiczną

kompleksowy przetarg w trybie 
PZP – jednorazowe koszty 
przygotowania

realizacja przedsięwzięcia bez 
obciążania długu publicznego 

wydatki „majątkowe” w miejsce 
kosztów obsługi długu

spłata własnego obiektu 
w miejsce kosztownego najmu

uwolnienie nadwyżki operacyjnej 
na inne inwestycje publiczne

brak wydatków 
na etapie inwestycyjnym

szybsza realizacja robót 
(spłata ratalna dopiero 
w trakcie eksploatacji)

oszczędności rzędu 
15-20%

optymalny podział ryzyk
i partnerska współpraca

wyższa jakość infrastruktury 
- optymalny dobór technologii



KOMPLEKSOWA OFERTA WARBUD
PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE



OFERTA WARBUD

PARTNERSTWO PUBLICZNO – PRYWATNE

utrzymanie techniczne 
remonty i modernizacje

zarządzanie zużyciem mediów

ZAMAWIA JĄCY

PARTNER PRYWATNY

Umowa PPP

Kredyt dla spółki 
Partnera Prywatnego 

projektowanie 
i budowa

finansowanie 
nakładów 

inwestycyjnych

BANK



KIM JESTEŚMY?
WARBUD SA i VINCI FACILITIES



KIM JESTEŚMY?

WARBUD SA

W roku 2021 nagrodzono 
nas m.in.: Złotą Perłą Jakości oraz 
tytułem Top Builder

Blisko 600
zrealizowanych

projektów

1214
pracowników

1,6 mld PLN 
przychodu w 2021 roku 

Kapitał akcyjny spółki 
60 mln PLN

Jesteśmy na rynku od 30 lat, konsekwentnie oferując najwyższą jakość świadczonych 
usług – czego potwierdzeniem są liczne nagrody i niesłabnące zaufanie Klientów

Warbud zajął 4 pozycję na Liście 300 Najlepszych 
Polskich Pracodawców rankingu „Solidny Pracodawca"
(Forbes/2020) w kategorii budownictwo.



GENERALNY WYKONAWCA OBIEKTÓW…

WARBUD SA

HANDLOWYCH MIESZKANIOWYCH BIUROWYCH

HOTELOWYCH INDUSTRIAL 
FACILITIES

INŻYNIERSKICH

ŚRODOWISKOWYCH HYDRO-
TECHNICZNYCH

ENERGETYCZNYCH 

UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ

MEDYCZNYCH EDUKACYJNYCH

KULTURALNYCH SPORTOWYCH WOJSKOWYCH

Gdańsk
ODDZIAŁ 

Poznań
ODDZIAŁ

Wrocław
REGION

POŁUDNIE

Katowice
ODDZIAŁ

Kraków
REGION

POŁUDNIE
Rzeszów
REGION

WSCHÓD

Lublin
REGION

WSCHÓD

Warszawa 
CENTRALA WARBUD

Warbud Beton
Vinci Facilities Polska



GRUPA VINCI
WIODĄCY AKCJONARIUSZ WARBUD

VINCI

Zysk netto
w 2021

2.59
mld EUR

Zysk operacyjny
z działalności w 2021

4.7
mld EUR

Przychody ogółem
w 2021

49.4
mld EUR

Największa w świecie grupa 
w sektorze budownictwa 
i usług  powiązanych

Obecna na wszystkich 
kontynentach 
w ponad 100 krajach

Około 3200 spółek

Ponad 219 tys. pracowników
na całym świecie

Rocznie obsługuje 
290 tys. projektów



KOMPLEKSOWE 
UTRZYMANIE I ZARZĄDZANIE 
NIERUCHOMOŚCIAMI

VINCI FACILITIES POLSKA

VINCI Facilities Polska – spółka-córka wyspecjalizowana 
w kompleksowej obsłudze nieruchomości

50 obiektów 
obsługiwanych

na bieżąco

lokalizacje 
w całej Polsce

ponad 
200 

pracowników

obiekty 
biurowe, handlowe, 

logistyczne, publiczne

40-50 mln 
przychodu 

rocznie

UTRZYMANIE 
TECHNICZNE

UTRZYMANIE 
INFRA-
STRUKTURALNE

ELEKTRYKA    HVAC

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

OCHRONA    CATERING 

RECEPCJA    SPRZĄTANIE

PODWYKONAWCY

FM

SIŁY WŁASNE:
instalacje elektryczne,

wodno – kanalizacyjne, wentylacji, 
gaśnice, hydranty, oświetlenie 

PODWYKONAWCY:
agregaty prądotwórcze, klimatyzacja, 

instalacje niskoprądowe, ppoż., windy, 
schody ruchome, drzwi automatyczne, 

przeglądy budowlane



PROMOCJA I ROZWÓJ PPP

WARBUD SA

aktywny udział w niemal wszystkich 
postępowaniach PPP w Polsce

zaangażowanie w tworzenie dobrych praktyk 
z dziedziny PPP poprzez:

• aktywne wsparcie inicjatyw PPP 
przy Polsko – Francuskiej Izbie Gospodarczej

• konsultacje rządowe

• aktywne członkostwo w Radzie Fundacji Centrum PPP

wyspecjalizowana komórka PPP w strukturach WARBUD SA

zgromadzone wszystkie kompetencje niezbędne do realizacji PPP 
– projektowanie, realizacja, utrzymanie, finansowanie, doradztwo 
prawne

bogate doświadczenie w pozyskiwaniu atrakcyjnego finansowania 

bogate doświadczenie PPP w ramach grupy VINCI na całym świecie



REALIZACJE PPP W POLSCE

WARBUD SA

Sąd Rejonowy 
w Nowym Sączu 

(2015)

Szkoły 
w Wiązownej

(2017) 

Liceum 
w Piastowie 

(2019)

Aquapark 
w Płocku

(2021)



SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU 
/ 2015

WARBUD SA

Pierwszy rządowy 
projekt PPP w Polsce! 
Projekt referencyjny 

dla wielu 
postępowań.

04.2015 - 03.2016

• projektowanie

• uzyskanie decyzji administracyjnych

04.2016 - 12.2017

• budowa nowej siedziby Sądu Rejonowego

2018-2037

• okresowe przeglądy

• bieżące konserwacje i drobne naprawy

• administracja

• remonty i odtworzenie

• odpowiedzialność za zużycie energii (koszty)

• utrzymanie czystości

• ochrona osób i mienia

kredyt inwestycyjny w BGK

PROJEKTOWANIE

PRACE BUDOWLANE

UTRZYMANIE TECHNICZNE

FINANSOWANIE



SZKOŁY W GMINIE WIĄZOWNA
/ 2017

WARBUD SA

Hybrydowe PPP 
z zakresu poprawy 

efektywności 
energetycznej 

03.2017 - 09.2017

• projektowanie

• uzyskanie decyzji administracyjnych

09.2017 - 09.2018

• rozbudowa i termomodernizacja 
5 budynków oświatowych

• budowa hali sportowej i boisk

• montaż systemu zarządzania energią

2019 - 2033

• gwarancja oszczędności w zużyciu energii

środki UE + Siemens Finance 
(projekt hybrydowy) 

PROJEKTOWANIE

PRACE BUDOWLANE

UTRZYMANIE TECHNICZNE

FINANSOWANIE



LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W PIASTOWIE 
/ 2019

WARBUD SA

Największe PPP 
w Polsce 

w budownictwie 
oświatowym!

2019

• projekt i pozwolenia na budowę 
(po stronie Miasta) 

05.2019 - 04.2021

• budowa nowego gmachu liceum

• gruntowna modernizacja starej siedziby szkoły

• budowa hali sportowej i zewnętrznych boisk

• budowa multimedialnej biblioteki

2021 - 2040

• okresowe przeglądy

• bieżące konserwacje i drobne naprawy

• administracja i wsparcie techniczne

kredyt inwestycyjny w BGK

PROJEKTOWANIE

PRACE BUDOWLANE

UTRZYMANIE TECHNICZNE

FINANSOWANIE



AQUAPARK W PŁOCKU 
/ 2021

WARBUD SA

Największe PPP 
w Polsce 

w budownictwie 
sportowo -

rekreacyjnym!

05.2021 - 04.2022

• projektowanie

• uzyskanie decyzji administracyjnych

05.2022 - 01.2024

• wyburzenie istniejącej zabudowy

• budowa nowego parku wodnego

2024 - 2043

• okresowe przeglądy

• bieżące konserwacje i drobne naprawy

• administracja

• remonty i modernizacje

• odpowiedzialność za zużycie energii 
(gwarantowane limity zużycia)

• zarządzanie jakością wody

kredyt inwestycyjny w BGK

PROJEKTOWANIE

PRACE BUDOWLANE

UTRZYMANIE TECHNICZNE

FINANSOWANIE



DZIĘKUJEMY 
ZA UWAGĘ

Warbud SA, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
KRS: 0000010823, NIP: 526-015-21-46, REGON: 010029119, 
Kapitał zakładowy: 60.319.500 PLN

K O N T A K T

Przemysław Szulfer
Warbud SA

przemyslaw.szulfer@warbud.pl

tel. 664 092 739

Załączone dokumenty stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wszelkie informacje zawarte w powyższych dokumentach stanowią 
własność Warbud S.A. Strony nie są uprawnione do przekazywania 
wyżej opisanych informacji jakimkolwiek innym podmiotom, 
chyba, że otrzyma na to wcześniejszą pisemną zgodę Warbud S.A. 
Wszelkie dokumenty zostaną zwrócone Warbud S.A. niezwłocznie 
po otrzymaniu pisemnego wezwania, jednak nie później niż 
w terminie 3 dni. W przypadku naruszenia któregokolwiek 
z powyższych zobowiązań Strony będą zobowiązane 
do naprawy powstałej szkody, w tym zwrotu utraconych 
korzyści.

http://www.powerprezentacje.pl/

