MEMORANDUM INFORMACYJNE dla Przedsięwzięcia
polegającego na świadczeniu usług zagospodarowania odpadów komunalnych z wykorzystaniem
nowych lub funkcjonujących prywatnych instalacji przetwarzania odpadów

Załącznik nr 1
do Memorandum Informacyjnego

ANKIETA
dla podmiotów zainteresowanych realizacją Przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu
usług zagospodarowania odpadów komunalnych z wykorzystaniem nowych lub
funkcjonujących prywatnych instalacji przetwarzania odpadów.
1.

Przed rozpoczęciem udzielania odpowiedzi na pytania zwarte w ankiecie prosimy o
zapoznanie się z przesłanym Państwu Memorandum Inwestycyjnym zawierającym istotne
informacje dotyczące Przedsięwzięcia.
2. Niniejsza ankieta stanowi narzędzie realizacji badania rynku (testu rynku) podmiotów
zainteresowanych realizacją Przedsięwzięcia.
3. Celem badania rynku jest zbadanie Państwa zainteresowania rozważaną formułą PPP oraz
zakresem Przedsięwzięcia. Państwa sugestie i uwagi będą miały kluczowe znaczenie dla
właściwego przygotowania Przedsięwzięcia i przyczynią się do wypracowania
najkorzystniejszych rozwiązań, uwzględniających korzyści zarówno strony prywatnej, jak i
osiągnięcie celu publicznego.
4. Państwa odpowiedzi nie są traktowane jako ostateczne stanowisko Państwa firmy, ale jako
informacje handlowe, z zastrzeżeniem ich poufności i zostaną wykorzystane wyłącznie do
celu wdrożenia i realizacji niniejszego Przedsięwzięcia. W przypadku gdyby jakakolwiek
informacja stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, prosimy o zaznaczenie takiej okoliczności.
5. Udział w testach rynku w żaden sposób nie wiąże się z obowiązkiem udziału w realizacji
Przedsięwzięcia, ani też nie daje ich uczestnikom żadnego uprzywilejowania w przypadku
ewentualnego udziału w postępowaniu jakie Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania
Sp. z o. o ogłosi po ostatecznym ukształtowaniu samego Przedsięwzięcia i ostatecznym
wyborze formuły współpracy z inwestorem.
6. Udział w niniejszych konsultacjach nie przyznaje uczestnikom prawa pierwszeństwa w
trakcie postępowania na wybór partnera prywatnego, ani jakichkolwiek innych
przywilejów.
7. Po otrzymaniu wypełnionych ankiet Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
może zwrócić się do niektórych z uczestników konsultacji z prośbą o spotkanie lub wzięcie
udziału w telekonferencji, w celu wyjaśnienia lub uszczegółowienia informacji
przekazanych przez uczestnika w ankiecie.
8. Z tytułu udziału w testowaniu rynku jego uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.
9. W przypadku pytań / wątpliwości związanych z wypełnieniem ankiety prosimy o kontakt na
adres e-mail: PPP@mpo.com.pl, , tel.: 22 391 01 99.
10. Prosimy o przesłanie odpowiedzi na zagadnienia poruszone w ankiecie najpóźniej do dnia
25 listopada 2019 roku na adres e-mail: PPP@mpo.com.plz tytułem „Memorandum
Usługa zagospodarowania odpadów”, bądź pocztą tradycyjną na adres: 01-161
Warszawa, ul Obozowa 43
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Część I

Jesteśmy bardzo
zainteresowani

Zainteresowani

Średnio
zainteresowani

Nie jesteśmy
zainteresowani

Pytanie

Raczej
niezainteresowani

Skala ważności

1

W
jakim
stopniu
jesteście
Państwo
zainteresowani udziałem w realizacji projektów
PPP w Polsce?

1

2

3

4

5

2

W
jakim
stopniu
jesteście
Państwo
zainteresowani udziałem w realizacji projektów
PPP prowadzonych w trybie prawa zamówień
publicznych?

1

2

3

4

5

3

W
jakim
stopniu
jesteście
Państwo
zainteresowani udziałem w realizacji projektów
PPP, w których przewiduje się opłatę za
dostępność jako formę wynagrodzenia partnera
prywatnego?

1

2

3

4

5

4

W
jakim
stopniu
jesteście
Państwo
zainteresowani realizacją inwestycji (nowej
instalacji na własnej nieruchomości lub
nieruchomości
podmiotu
publicznego)
z przejęciem na siebie finansowania inwestycji
(bez partycypacji w kosztach budowy podmiotu
publicznego)?

1

2

3

4

5

5

W
jakim
stopniu
jesteście
Państwo
zainteresowani
udziałem
w
realizacji
Przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu
usług zagospodarowania odpadów komunalnych
z wykorzystaniem nowych lub funkcjonujących
prywatnych instalacji w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego ?

1

2

3

4

5
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Część II
Pytanie
1

Czy posiadają Państwo doświadczenie w realizacji projektów PPP w Polsce lub za granicą?
 Tak
 Nie
Jeżeli tak, prosimy o opisanie co najmniej
zrealizowali/realizują ( w tym przedmiot, wartość).

jednego

projektu

PPP,

który

Państwo

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2

Czy posiadają Państwo doświadczenie na polskim lub zagranicznym rynku zagospodarowania
odpadów?
 Tak
 Nie
Jeżeli tak, prosimy o wskazanie rodzajów i ilości odpadów przetwarzanych wraz ze wskazaniem
miejsca pochodzenia i sposobu ich zagospodarowania.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

3

Czy posiadają Państwo doświadczenie w świadczeniu usług w zakresie kompleksowego
zarządzania i utrzymywania instalacji przetwarzania odpadów?
 Tak
 Nie
Jeżeli tak, prosimy o opisanie co najmniej jednego projektu, który Państwo zrealizowali/realizują
(w tym przedmiot, wartość, zakres obowiązków).
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4

Czy posiadają Państwo własne instalacje przetwarzania odpadów? Jakie są to instalacje/zakłady?



Tak
Nie

Jakie są to instalacje/zakłady?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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5

Czy dysponują Państwo nieruchomościami gruntowymi, na których po wybudowaniu instalacji
mogłyby być świadczone usługi zagospodarowania odpadów w ramach Przedsięwzięcia.



Tak
Nie

Jeśli tak, to w jakiej odległości od Warszawy się one znajdują? Na jakim etapie przygotowania
znajdują się te inwestycje (czy są wydane decyzje, pozwolenia)?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6

W jaki sposób chcieliby Państwo zrealizować Przedsięwzięcie?






7

Samodzielnie
Samodzielnie w formie powołanej do tego projektu spółki celowej
W ramach konsorcjum
We współpracy z innymi podmiotami w formie powołanej do tego projektu spółki
celowej
Korzystając z potencjału podmiotów trzecich

Czy widzą Państwo możliwość powołania spółki, o której mowa w art.14 ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym w udziałem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie
Sp. z o.o.?



Tak
Nie

Uwagi:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8

Czy zaproponowana przez Podmiot Publiczny formuła współpracy w partnerstwie publicznoprywatnym Państwu odpowiada?



Tak
Nie

Jeżeli nie, jakie inne formy współpracy w Państwa opinii należałoby wziąć pod uwagę?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
9

Czy planowany zakres Przedsięwzięcia zaspokaja w wystarczającym
potrzeby/oczekiwania z punktu widzenia rentowności Przedsięwzięcia?



stopniu

Państwa

Tak
Nie

Jeżeli nie, jakie dostrzegacie Państwo możliwości poprawy jego efektywności?
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
10

Czy będą Państwo w stanie samodzielnie zrealizować
zagospodarować wskazaną całkowitą ilość odpadów)?



11

zakres

Przedsięwzięcia

(tzn.

Tak
Nie

Czy oczekiwaliby Państwo zabezpieczeń realizacji Umowy PPP od Podmiotu Publicznego ?



Tak
Nie

Jeżeli tak na jakich warunkach?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
12

Które z poniższych czynników mają Państwa zdaniem
Przedsięwzięciem? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)








13

wpływ

na

zainteresowanie

Model PPP
Płatność Podmiotu Publicznego
Wysokość nakładów inwestycyjnych
Profil funkcjonalno- użytkowy Przedsięwzięcia
Lokalizacja Przedsięwzięcia w Warszawie
Potencjał rynku w Warszawie
Inna odpowiedź (jaka?) ______________________________________________

Czy w Państwa opinii lokalizacje planowanego Przedsięwzięcia są atrakcyjne? Czy są Państwo
zainteresowani realizacją usługi na nieruchomościach gruntowych należących do Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp.z o.o. przy ul. Instalatorów 7C, ul. Instalatorów 23 i ul.
Michałowskiej 2 (Zielonka)?



Tak
Nie

Prosimy o Państwa ewentualne uwagi bądź wskazanie wad/ zalet proponowanych lokalizacji lub
koncepcji ich zagospodarowania?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14

Jaką ilość odpadów, jakie frakcje, o jakich parametrach będzie można zagospodarować w
przypadku realizacji inwestycji w zakresie uwzgledniającym włączenie do projektu nieruchomości
należących do MPO ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

15

Prosimy o wskazanie poziomu (procentu) odzysku frakcji nadających się do recyklingu z
powierzonego strumienia odpadów z frakcji 20 03 01 o których mowa w memorandum dla
realizacji celów zgodnie z wymogami osiągnięcia poziomów recyklingu wynikających z art.3b
Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

16

Czy mają Państwo możliwość odbioru odpadów z lokalizacji w Warszawie ?



17

Tak
Nie

Czy widzą Państwo możliwość zastosowania rozwiązań eksperymentalnych w ramach
Przedsięwzięcia? Jakie rodzaje i jakie ilości odpadów mogłyby być zagospodarowywane w wyniku
zastosowania takich rozwiązań? Przy spełnieniu jakich warunków przez miasto byłoby to możliwe?



Tak
Nie

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
18

Czy widzą Państwo możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii: wykorzystania
energetycznego (elektrociepłownia), możliwość produkcji biogazu (biogazownia), zdolność do
magazynowania w celu wykorzystania energetycznego surowca?



Tak
Nie

Jeśli tak, prosimy o podanie % udziału frakcji umożliwiającej wykorzystanie OZE w odniesieniu do
strumienia na wejściu?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
19

Czy Państwa instalacja przetwarzania odpadów jest zdolna do adaptacji do innych elementów
systemu (selektywna zbiórka, spalarnia odpadów)?



20

Czy Państwa instalacja przetwarzania odpadów może wpłynąć na zmniejszenie kosztów
operacyjnych systemu zbierania i zagospodarowania odpadów?



21

Tak
Nie

Czy Państwa instalacja pozytywnie wpływa na redukcję emisji?



22

Tak
Nie

Tak
Nie

Jeśli dysponują Państwo swoimi instalacjami unieszkodliwiania odpadów lub gruntami, na których
mogłyby powstać instalacje, prosimy o informację, jakie ilości i jakie rodzaje odpadów z m.st.
Warszawy mogłyby być przyjmowane i zagospodarowywane
a. W wyniku budowy nowej instalacji:
b. W wyniku rozbudowy lub modernizacji istniejącej instalacji:
Prosimy także o podanie szacunkowej wartości nakładów inwestycyjnych i rodzaju instalacji
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a. ______________________________________________________________________
b.______________________________________________________________________
23

Czy Państwa istniejąca instalacja dysponuje wolnymi mocami przerobowymi zagospodarowania
odpadów? Jeśli tak, to jakie frakcje odpadów, o jakich parametrach i w jakich ilościach mogliby
Państwo przyjąć?



Tak
Nie

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
24

Prosimy o wskazanie sposobu ograniczenia uciążliwości dla środowiska i dla ludzi wynikającej z
funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

25

Jaka technologią Państwo obecnie dysponują i jaką preferują w kontekście przyszłych inwestycji?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

26

Czy proponowana przez Państwa technologia może być częścią większego systemu lub może być
łatwo powtarzalna – zwielokrotniona?



Tak
Nie

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
27

Czy zagospodarowują Państwo produkt końcowy po przetworzeniu odpadów?



Tak
Nie

Jeśli tak, to w jaki sposób?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

28

Czy Państwa rozwiązanie realizuje cele stawiane przez Unię Europejską?



Tak
Nie
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Jeśli tak, to jakie są to cele?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
29

Czy życzą sobie Państwo otrzymać informację o ogłoszeniu postępowania na wybór Partnera
Prywatnego w Przedsięwzięciu?



Tak
Nie

Część III
1

Na ile lat bylibyście Państwo skłonni nawiązać współpracę w ramach Umowy o PPP, szczególnie
uwzględniając obowiązek utrzymania i zarządzania nowymi instalacjami?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2

Jaki byłby możliwy dla Państwa do zaakceptowania harmonogram działań, przy założeniu
budowy nowej instalacji? Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób Przedsięwzięcie należałoby
etapować? Prosimy o zaproponowanie ramowego harmonogramu prac.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3

Podmiot Publiczny zakłada rozpoczęcie świadczenia usług zagospodarowania w ramach
Przedsięwzięcia od 2023. Czy widzą Państwo szanse realizacji Przedsięwzięcia w tym okresie?
Jeśli nie, prosimy o przekazanie Państwa sugestii.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4

Jakie widzą Państwo ryzyka związane z realizacją Przedsięwzięcia? Jakich działań ze strony
Miasta oczekiwalibyście Państwo w celu zapobieżenia ich wystąpieniu lub zmniejszenia ich
oddziaływania na projekt?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5

Prosimy o wstępne wskazanie elementów komercyjnych Przedsięwzięcia, których realizację
uważacie Państwo za konieczną w celu zapewnienia odpowiedniej jego rentowności.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6

Jeśli zainteresowani są Państwo rozbudową lub budową własnych instalacji na potrzeby
realizacji Przedsięwzięcia, prosimy o wskazanie wstępnych założeń dotyczących struktury
finansowania Przedsięwzięcia, w szczególności prosimy o informację przy użyciu jakich źródeł
finansowania i instrumentów finansowych widzą Państwo możliwość sfinansowania
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Przedsięwzięcia (finansowanie dłużne, wkład własny, współudział międzynarodowych instytucji
finansowych)?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7

Jaka byłaby oczekiwana przez Państwa minimalna/maksymalna wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
z zaangażowanych środków własnych, aby byli Państwo zainteresowani udziałem
w Przedsięwzięciu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8

Czy są Państwo w stanie zagwarantować stałą cenę w okresie trwania Umowy PPP
(z uwzględnieniem waloryzacji), przy zagwarantowanym przez Miasto stałym strumieniu
odpadów?



9

Tak
Nie

Według Państwa na jakie czynniki cena za zagospodarowanie odpadów będzie najbardziej
wrażliwa w okresie trwania Umowy PPP?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

10

Jakie warunki musiałoby spełnić Miasto, jakie ryzyka przejąć na siebie w ramach
Przedsięwzięcia, aby utrzymać stałą cenę za zagospodarowanie przez Państwa strumienia
odpadów?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

11

Czy są Państwo zainteresowani modelem współpracy, w którym po zakończeniu Umowy PPP
Miasto ma pierwszeństwo wykupu instalacji powstałej na miejskiej nieruchomości?
 Tak
 Nie
Uwagi: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

12

Czy są Państwo zainteresowani modelem współpracy, w którym po zakończeniu Umowy PPP
Miasto ma pierwszeństwo wykupu instalacji powstałej na Państwa nieruchomości (np. w
przypadku instalacji mobilnej) lub instalacji wraz z nieruchomością, na której jest ona
zlokalizowana?
 Tak
 Nie
Uwagi: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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13

Czy i w jaki sposób byliby Państwo w stanie zagwarantować ciągłość świadczenia usługi
zagospodarowania odpadów np. w przypadku awarii instalacji?



Tak
Nie

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
14

Prosimy o przedstawienie wszelkich dodatkowych uwag, opinii, spostrzeżeń oraz wniosków,
łącznie z ewentualnymi warunkami progowymi, po których spełnieniu przez Miasto byliby
Państwo skłonni przystąpić do postępowania o zawarcie Umowy PPP na realizację
Przedsięwzięcia.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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