Infrastruktura i PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) coraz częściej staje się powszechnie stosowanym modelem realizacji
przedsięwzięcia w przypadku publicznych projektów infrastrukturalnych. Formuła PPP daje podmiotom publicznym
możliwość bardziej efektywnego wdrażania projektów, przy innym podziale ryzyk i obowiązków niż ma to miejsce w
przypadku tradycyjnych zamówień publicznych. Takie ustrukturyzowanie projektów zapewnia również lepszą ochronę
na wypadek niedotrzymania harmonogramu lub przekroczenia budżetu projektu, a także umożliwia sektorowi
prywatnemu wprowadzenie innowacji w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i utrzymania infrastruktury
publicznej.
Projekty prowadzone w formule PPP są zwykle realizowane długofalowo. Dlatego też strony zaangażowane w ich
realizację potrzebują ścisłego zrozumienia, uzgodnienia i udokumentowania swoich wzajemnych praw i obowiązków
w toku realizacji przedsięwzięcia. Wszystkie strony umowy o PPP potrzebują doświadczonych doradców prawnych,
aby umowa taka była „wykonalna” i dobrze służyła wszystkim zainteresowanym stronom.
Prawnicy Dentons dysponują dogłębnym doświadczeniem w realizacji projektów PPP. Doradzaliśmy podmiotom
publicznym, partnerom prywatnym, koncesjonariuszom, instytucjom finansowym we wszelkich aspektach
związanych z zawieraniem umów PPP w sektorach związanych z infrastrukturą publiczną. Wśród nas są również
wiodący prawnicy wyspecjalizowani w obsłudze projektów PPP w systemach prawnych, które w najbardziej aktywny
sposób realizują programy takiego partnerstwa, w tym w Zjednoczonym Królestwie, Europie oraz w Kanadzie. Mamy
doświadczonych prawników, którzy zapewnią Państwu wsparcie niezależnie od tego, czy działacie Państwo w
branży transportowej, drogowej, dostawy mediów, budowlanej.

Obszary działalności:
• Budownictwo
• Energetyka
• Finansowanie projektów (Project Finance)
• Gospodarka odpadami

• Infrastruktura transportowa: lotniska, mosty,
porty, kolej, drogi

• Lokale: szpitale, szkoły, domy spokojnej

starości, więzienia oraz budynki rządowe

• Zamówienia publiczne

• Gospodarka wodna: gospodarka ściekami,
gospodarka odpadami, odsalanie
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