Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
 PROWADZĄCA SZKOLENIE
Agnieszka Ferek świadczy usługi doradztwa prawnego przy wielu projektach infrastrukturalnych
z
różnych
sektorów
gospodarki,
zarówno
dla
podmiotów
publicznych
jak
i prywatnych. Ponadto reprezentuje klientów w negocjacjach umów projektowych,
postępowaniach przetargowych oraz udziela porad dotyczących związanych z nimi problemów
prawnych. Przez osiem lat Agnieszka Ferek pełniła funkcję głównego doradcy prawnego i
koordynatora ds. prawnych SUEZ Zielona Energia w projekcie dotyczącym zaprojektowania,
budowy i zarządzania spalarnią odpadów (wartość przedsięwzięcia: 3.5 mld złotych). Kluczowe
projekty:
•

SUEZ ZIELONA ENERGIA sp. z o.o. - kompleksowe doradztwo w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez
Miasto Poznań, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji
termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu z odzyskiem energii (podpisana umowa PPP,
zamknięte finansowanie). Analiza systemu gospodarki odpadami w regionie. Doradztwo związane
z ciągnieniem kredytu finansującego przedsięwzięcie oraz wykonywaniem wszystkich umów projektowych,
w tym umowy EPC „pod klucz” oraz umów o finansowanie.

•

SUEZ Energia z Odpadów sp. z o.o., SUEZ POLSKA sp. z o.o. - doradztwo w ramach projektu PPP dotyczącego
zagospodarowania frakcji palnej z odpadów z odzyskiem energii w Olsztynie, wraz z zaprojektowaniem
i wybudowaniem Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów , sfinansowaniem nakładów inwestycyjnych
i zarządzaniem infrastrukturą. Doradztwo prawne i reprezentacja w negacjach wszystkich umów projektowych,
w tym w szczególności umowy PPP, umowy EPC „pod klucz”, Term Sheet w zakresie finansowania projektu.

•

SUEZ Group - kompleksowa obsługa prawna SUEZ w związku z przetargiem publicznym dotyczącym
przetwarzania odpadów w Belgradzie. Projekt w modelu PPP, gdzie Miasto zawarł z partnerem prywatnym
wybranym w międzynarodowym dialogu konkurencyjnym długoterminową umowę na zaprojektowanie, budowę,
finansowanie, obsługę, utrzymanie i przenoszenie obiektów projektowych. Doradztwo związane
z wykonywaniem wszystkich umów projektowych, w tym umów EPC „pod klucz”.

•

PFR S.A. - kompleksowe doradztwo prawne na rzecz PFR S.A. w związku z projektem dot. budowy i zarządzania
nową elektrociepłownią w Olsztynie w modelu PPP, w tym negocjowanie wszystkich umów projektu, w tym
umowy PPP, EPC „pod klucz” oraz umowy O&M.

•

SUEZ Woda sp. z o.o. (SUEZ Group) - kompleksowe doradztwo prawne na rzecz SUEZ Woda sp. z o.o. w związku
z pierwszym projektem PPP w Polsce w sektorze wodnym - przetargi na budowę i eksploatację oczyszczalni
ścieków w Mławie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, (podpisana umowa PPP), w tym zakończone
wygraną postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym.

•

Doradztwo na rzecz podmiotów publicznych w zakresie opracowania oceny efektywności dla różnych projektów
PPP oraz przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym projektów umowy o PPP.

•

Obsługa transakcji sprzedaży udziałów spółek komunalnych.

•

Szereg szkoleń z zakresu PPP i PZP dla podmiotów prywatnych i publicznych w tym cykl szkoleń dla Okręgowej
Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

•

Opracowanie
aktualizacji
Wytycznych
dotyczących przygotowania projektu PPP,
przeprowadzenia postępowania na wybór
partnera prywatnego oraz treści umowy PPP.
Obecnie trwają prace nad dostosowaniem
Wytycznych PPP do nowego Prawa Zamówień
Publicznych.
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