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SŁOWO WSTĘPNE

Wdrożenie projektów inwestycyjnych w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP) jest naturalnym rozwiązaniem, które od
kilkunastu lat świetnie sprawdza się w państwach Europy Zachodniej,
a od kilku lat również w Polsce. Połączenie umiejętności i kompetencji sektorów publicznego z prywatnym oraz sposób finansowania daje
duży wachlarz możliwości i pozwala na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów przez samorządy.
Mimo licznych pozytywnych stron tej formy współpracy istniejące bariery uniemożliwiają pełne wykorzystanie potencjału tkwiącego
w PPP. Wiele trudności przysparza stworzenie koncepcji projektu oraz
sporządzenie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym określających prawa i zobowiązania stron. Stąd też potrzeba stworzenia opracowania bazującego na polskich doświadczeniach, które służyć będzie
procesowi wsparcia dla podmiotów publicznych w tym zakresie.
Zawartość niniejszej publikacji koncentruje się na wybranych wzorach klauzul umownych regulujących prawa i obowiązki stron uczestniczących w takich projektach PPP jak: budowa parkingu, budowa budynku użyteczności publicznej – urzędu, budowa szkoły z halą sportową i boiskiem, budowa
i utrzymanie budynku komunalnego oraz budowa i utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej. Ujęte
przykłady wzorów umów stanowią przydatne źródło uporządkowanej wiedzy na temat systematyki
umów o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zagadnień w nich poruszanych.
Zachęcam do uważnego zapoznania się z treścią podręcznika. Mam nadzieję, że spełni on Państwa
oczekiwania i będzie stanowił podstawę do kształtowania zapisów umów o partnerstwie publiczno-prywatnym dla konkretnych inwestycji w tej formule.

Ilona Antoniszyn-Klik
Przewodnicząca Zespołu do spraw Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki
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Klauzule umowne
– parking podziemny w modelu PPP

I.

Informacje wstępne

Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy potrzebują nowych miejsc parkingowych w centrach miast.
Ze względu na wysoki popyt na nowe miejsca parkingowe przy ograniczonej ich podaży budowa i eksploatacja parkingów w centrach miast posiada pewien walor komercyjny. Przedsięwzięcia tego typu
realizowane w atrakcyjnych i dogodnych komunikacyjnie lokalizacjach cieszą się stosunkowo dużym
zainteresowaniem inwestorów.
W przypadku parkingów budowanych w atrakcyjnych lokalizacjach w centrach miast, wobec istnienia relatywnie wysokiego popytu na odpłatne miejsca postojowe, właściwy będzie model PPP (wariant koncesyjny). Uzasadnieniem dla jego zastosowania musi być przekonanie, że opłaty pobierane
od kierowców z tytułu udostępniania miejsc parkingowych w określonej perspektywie czasowej pozwolą na odzyskanie nakładów na realizację przedsięwzięcia oraz wypracowanie rozsądnego zysku.
Polskie doświadczenia ostatnich kilku lat pokazują, że takie sytuacje są możliwe. Jeżeli powyższy warunek należytej dochodowości projektu parkingowego będzie spełniony, wówczas przedsięwzięcie mogłoby przybrać następującą strukturę:
1) trybem wyboru inwestora prywatnego będą przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji
na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.), dalej „u.k.r.b.u.”,
2) model finansowo-prawny przedsięwzięcia oparty będzie o przepisy ustawy z dnia 19
grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100
z późn. zm.), dalej „u.p.p.p.” oraz u.k.r.b.u. (tzw. PPP w koncesji) - w przypadku wysokiego
poziomu dochodowości przedmiotu PPP, tj. w stopniu pozwalającym na odzyskanie przez
partnera prywatnego poniesionych nakładów, a także wypracowanie rozsądnego zysku bez
zapłaty sumy pieniężnej ze strony podmiotu publicznego, tudzież z zapłatą sumy pieniężnej
podmiotu publicznego pokrywającą mniejszą część nakładów na realizację przedmiotu
PPP; niekiedy, w przypadku ograniczonego poziomu dochodowości przedsięwzięcia,
wymagającego zapłaty sumy pieniężnej podmiotu publicznego pokrywającej część
nakładów na realizację przedmiotu PPP, rozmiar tych płatności może zmniejszyć
przekazanie partnerowi prywatnemu do eksploatacji i czerpania pożytków dodatkowego
aktywa o wysokim poziomie rentowności (np. dodatkowa nieruchomość służąca zabudowie
komercyjnej lub przekazanie partnerowi prywatnemu do utrzymania i eksploatacji strefy
płatnego parkowania),
3) umowa zostanie zawarta na okres 25–30 lat,
4) zadanie partnera prywatnego polegać będzie na zaprojektowaniu, budowie, finansowaniu oraz
zarządzaniu i utrzymaniu parkingu przez okres trwania umowy w zamian za prawo do jego
eksploatacji pobierania pożytków (tzw. DBFO – design, build, finance and operate),
5) zadanie partnera prywatnego może dodatkowo polegać na zagospodarowaniu przestrzeni
publicznej sąsiadującej z parkingiem lub znajdującej się nad parkingiem (w przypadku
parkingu podziemnego) na określone cele publiczne (place miejskie, skwery, boiska
sportowe, itp.),
6) partner prywatny ponosi zasadnicze ryzyko ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia – główne
źródło jego przychodu nie pochodzi z zapłaty sumy pieniężnej podmiotu publicznego, lecz
ze sprzedaży usług osobom trzecim; strona publiczna nie udziela partnerowi prywatnemu
jakichkolwiek gwarancji dochodowości przedsięwzięcia, nie uczestniczy w pokrywaniu jego
strat, ani nie zabezpiecza zobowiązań zaciągniętych przez stronę prywatną na realizację
przedmiotu PPP,
7) nieruchomość służąca realizacji przedmiotu PPP jest nieodpłatnie udostępniania partnerowi
prywatnemu na okres realizacji przedmiotu PPP.
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Model koncesyjny stanowi najbardziej typową i najpowszechniej stosowaną w Polsce oraz
w Unii Europejskiej formę realizacją parkingów w modelu publiczno-prywatnym. Z tego względu w części III opracowania wskazane zostały przykładowe klauzule umowne właściwe dla
tego właśnie modelu.
II. Ramy prawne
Kluczowe i obligatoryjne elementy treści umów PPP wynikać będą każdorazowo z przepisów
u.p.p.p.. Ze względu na postanowienia art. 4 ust. 1 u.p.p.p., do umowy zastosowanie znajdą także przepisy rozdziału 3 u.k.r.b.u. (zob. Rozdział 3. Umowa koncesji). Przepisy te określają zakres, formę oraz
sposób wykonywania umów zawartych w danym trybie. W szczególności, należy zwrócić uwagę na to,
że umowa PPP zawarta w trybie u.k.r.b.u. powinna zawierać katalog postanowień koniecznych (essentialia negotii) dla umowy koncesji, określonych w art. 22 ust. 1 u.k.r.b.u.
Ze względu na wymogi procesu inwestycyjnego oraz specyfikę sektora parkingowego, postanowienia umów PPP na budowę i eksploatację parkingów powinny uwzględniać postanowienia szeregu
odrębnych aktów prawnych, w tym w szczególności: ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.). Umowa oparta będzie również
m.in. o przepisy regulujące zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi, zasady ochrony
praw autorskich, a także ogólne zasady kształtowania stosunków zobowiązaniowych, w szczególności:
ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z późn. zm.), dalej „u.g.n.”, ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej „Kodeks cywilny”. Ponadto, zastosowanie znajdą
niektóre przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907), dalej „u.p.z.p.”.
III. Przykładowe klauzule umowne
Wzór:
UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
NR .........../.........../...........1

zawarta w dniu .................................... r. w .................................... pomiędzy:

Gminą X, reprezentowaną przez ................................................., – zwaną dalej Podmiotem Publicznym,

a
.................................................
ul. ................................................. posiadająca nr NIP ...................................., REGON....................................,
reprezentowaną przez:
1. ................................................................................,
2. ................................................................................,
zwaną dalej Partnerem Prywatnym,
przy czym Podmiot Publiczny oraz Partner Prywatny zwani będą łącznie w dalszej treści Umowy
również Stronami.
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Tytuł umowy powinien wyraźnie wskazywać na jej charakter prawny.
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Zważywszy, że:
– Intencją Gminy X jest wybudowanie parkingu podziemnego pod placem ....................................
w gminie X oraz zapewnienie najwyższych standardów usług parkingowych w centrum gminy X;
ponadto intencją Gminy X jest racjonalne zagospodarowanie przestrzenne nawierzchni placu ......
..............................;
– W powyższym celu Gmina X dokonała analizy przedrealizacjnej w zakresie aspektów technicznych,
finansowych i prawnych budowy parkingu podziemnego pod placem...................................., która
wykazała, że najkorzystniejszym wariatem realizacji przedsięwzięcia jest zawarcie umowy
o partnerstwie publiczno-prywatnym; zasadność wariantu PPP potwierdził dialog techniczny
przeprowadzony wśród potencjalnych inwestorów;
– Gmina X przeprowadziła postępowanie o zawarcie umowy o PPP, z uwagi na postanowienie art.
4 ust. 1 u.p.p.p., w trybie przepisów u.k.r.b.u., zgodnie z ogłoszeniem nr ....................../......................
opublikowanym w dniu .................................... r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w wyniku
którego dokonała wyboru Partnera Prywatnego i zawarła z nim Umowę;
Strony zgodnie postanowiły o realizacji Przedmiotu PPP według zasad niżej opisanych.
§1
DEFINICJE3
1.

2

3

Ilekroć w Umowie występuje pojęcie:
1) Dokumentacja Techniczna – należy przez to rozumieć dokumentację, zgodną
z Wymaganiami Podmiotu Publicznego, niezbędną do Wykonania Przedmiotu PPP, w tym
uzyskania decyzji administracyjnych, w szczególności pozwolenia na budowę, składająca
się m.in. z:
a) dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na rozpoczęcie i prowadzenie (lub
dokonanie zgłoszenia) Prac Przygotowawczych,
b) projektu budowlanego Przedmiotu PPP wraz z:
– przygotowanym do złożenia właściwemu organowi kompletnym wnioskiem
o wydanie pozwolenia na budowę,
– uzyskanymi w imieniu Podmiotu Publicznego wszystkimi informacjami, opiniami,
uzgodnieniami, zatwierdzeniami i pozwoleniami niezbędnymi do zatwierdzenia
projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę,
– operatem wodno-prawnym i ostateczną decyzją pozwolenia wodno-prawnego,
o ile będzie to konieczne,
c) projektów wykonawczych,
d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
e) przedmiarów robót,
f) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
2) Eksploatacja Parkingu – należy przez to rozumieć prawo do korzystania z Parkingu,
w tym czerpania pożytków,
3) Finansujący – należy przez to rozumieć osobę trzecią, w tym bank lub inną instytucję
finansową finansującą bezpośrednio lub pośrednio realizację przedmiotu Umowy w całości
lub w części,
4) Koncepcja – należy przez to rozumieć koncepcję architektoniczną Przedmiotu PPP
przygotowaną przez Partnera Prywatnego na podstawie Wymagań Podmiotu Publicznego,
5) Nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości oznaczone geodezyjnie, jako
działki nr ........./......... i ........./........., obręb Centrum,
6) Odbiór Końcowy – należy przez to rozumieć odbiór Wykonania Przedmiotu PPP wraz
z próbnym rozruchem Parkingu, dokonany przez Podmiot Publiczny w oparciu o Wymagania
Podmiotu Publicznego, Dokumentację Techniczną oraz Umowę, potwierdzony pozytywnym
protokołem odbioru,

Preambuła nie jest koniecznym elementem umowy o PPP. Ze względu jednak na złożoność przedsięwzięć PPP
i długotrwałość umowy, użycie preambuły, wskazującej na kontekst zawarcia umowy, cele przedsięwzięcia, działania
podmiotu publicznego poprzedzające zawarcie umowy i kluczowe intencje stron ułatwić powinno stosowanie umowy
i wykładnię oświadczeń woli w niej zawartych.
W celu ułatwienia wykładni treści Umowy, wszelkie pojęcia o swoistym charakterze nadanym przez strony umowy powinny
zostać wyspecyfikowane w możliwie obszernym i precyzyjnym katalogu poprzedzającym część normatywną kontraktu.
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7) Parking – należy przez to rozumieć parking podziemny pod placem ...............................
w Gminie X, zgodny z Wymaganiami Podmiotu Publicznego, szczegółowo opisany
w Załączniku Nr 1 do Umowy,
8) Plac Budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, na której nastąpi Wykonanie
Przedmiotu PPP wraz z przestrzenią przeznaczoną na zaplecze budowy, obejmujące
Nieruchomości,
9) Płyta Placu – należy przez to rozumieć nawierzchnię placu ............................... w Gminie X
wraz z jego zagospodarowaniem oraz z niezbędną przebudową układu komunikacyjnego,
zgodna z Wymaganiami Podmiotu Publicznego i Umową, szczegółowo opisaną w Załączniku
Nr 1 do Umowy,
10) Prace Projektowe – należy przez to rozumieć wykonanie kompletnej Dokumentacji
Technicznej dla Wykonania Przedmiotu PPP,
11) Prace Przygotowawcze – należy przez to rozumieć roboty, do których Partner Prywatny
zobowiązany jest przystąpić po podpisaniu Umowy i po uzyskaniu stosownych pozwoleń,
jeżeli pozwolenia takie okażą się konieczne, obejmujące w zależności od potrzeb:
a) przebudowę/przełożenie infrastruktury technicznej kolidującej z Wykonaniem
Przedmiotu PPP, w tym m.in. sieci gazowych, ciepłowniczych, wodno-kanalizacyjnych,
telefonicznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz sterowniczej sygnalizacji
ruchu, w oparciu o pisemne uzgodnienia z właścicielami sieci oraz z właściwymi
organami administracji,
b) wykonanie zasilania Placu Budowy, zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez
zarządców sieci oraz dokumentacją uzgodnioną przez zarządców sieci i zatwierdzoną
przez Podmiot Publiczny,
c) przygotowanie organizacji ruchu zastępczego na cały czas Wykonania Przedmiotu
PPP, zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego wykonanym w oparciu
o Wymagania Podmiotu Publicznego i zatwierdzonym przez Podmiot Publiczny,
d) wykonanie wszelkich innych prac związanych z przygotowaniem terenu, w tym
inwentaryzacji zieleni, wycinki lub przesadzenia drzew, itp.,
12) Przedmiot PPP – należy przez to rozumieć Parking wraz z Płytą Placu,
13) Siła Wyższa – należy przez to rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na
stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
a) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne obejmujące swoim działaniem Plac Budowy;
b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrażające porządkowi publicznemu,
d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje
mające wpływ na Wykonanie Przedmiotu PPP,
Nie uznaje się za Siłę Wyższą:
a) strajków w przedsiębiorstwach należących do Stron oraz w przedsiębiorstwach,
z którymi łączą Strony umowy lub z którymi Strony zamierzały zawrzeć umowy,
b) utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia
standingu finansowego z innych przyczyn. W szczególności za Siłę Wyższą nie uważa
się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję
finansową Partnera Prywatnego,
c) zmniejszenia się podaży jakichkolwiek materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług
koniecznych do realizacji zobowiązania,
d) trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania
zobowiązania,
e) wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług koniecznych do realizacji
zobowiązania,
14) Wada - należy przez to rozumieć wadę prawną, niezdatność Przedmiotu PPP do używania
zgodnego z Umową lub niezgodność którejkolwiek części świadczenia objętego Umową
z treścią Umowy i treścią załączników do Umowy, a także z przepisami prawa budowlanego,

2.
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15) Wykonanie Przedmiotu PPP – należy przez to rozumieć budowę Przedmiotu PPP
w rozumieniu Prawa budowlanego, w tym wykonanie Prac Przygotowawczych,
16) Wymagania Podmiotu Publicznego – należy przez to rozumieć następujące dokumenty
przekazane przez Podmiot Publiczny:
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla okolic placu ...............................,
zgodnie z uchwałą rady Gminy X Nr ........./........./......... z dnia ................. r.,
b) decyzję środowiskową,
c) decyzję nr 1234 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia ................. r.
Dla celów interpretacji, w przypadku rozbieżności w treści dokumentów, pierwszeństwo
dokumentów ustala się w następującej kolejności:
1) Umowa,
2) Wymagania Podmiotu Publicznego,
3) oferta Partnera Prywatnego.
§2
ZOBOWIĄZANIA STRON, OŚWIADCZENIA4
Podmiot Publiczny, jako inwestor powierza, a Partner Prywatny, jako wykonawca zobowiązuje
się do wykonania Koncepcji i Prac Projektowych oraz Wykonania Przedmiotu PPP.
ewentualnie:

Podmiot Publiczny powierza, a Partner Prywatny, jako inwestor zobowiązuje się do Wykonania
Przedmiotu PPP.
2.
3.

Opis Przedmiotu PPP wraz z zestawieniem kosztów poszczególnych jego elementów określa
Załącznik nr 1 do Umowy stanowiący jej integralną część.
Wynagrodzenie za wykonanie Koncepcji i Prac Projektowych oraz Wykonanie Przedmiotu PPP
stanowi:
1) wyłączne prawo Partnera Prywatnego do Eksploatacji Parkingu, w tym czerpania pożytków,
przez okres określony w § 3 ust. 1 pomniejszony o okres określony w § 3 ust. 2 Umowy oraz
2) zapłata sumy pieniężnej Podmiotu Publicznego w kwocie (zgodnie z ofertą):
brutto: ............................... zł (słownie: ............................... złotych 00/100),
w tym:
– netto: ..............................., zł (słownie: ............................... 00/100)
– powiększonej o podatek VAT naliczony zgodnie ze stawką 23 %, obowiązującą w dniu
podpisania Umowy, czyli ............................... zł (słownie: ............................... złotych 00/100).
ewentualnie:

wyłączne prawo Partnera Prywatnego do Eksploatacji Parkingu, w tym czerpania pożytków,
przez okres określony w § 3 ust. 1 pomniejszony o okres określony w § 3 ust. 2 Umowy.
ewentualnie:
lub/oraz
prawo do eksploatacji, w tym czerpania pożytków ze Strefy Płatnego Parkowania w Gminie X
przez okres trwania Umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, w zakresie i na zasadach opisanych
w Załączniku nr 4 – Prawa i obowiązki Partnera Prywatnego w zakresie utrzymania i eksploatacji
Strefy Płatnego Parkowania.
4.

4

Całkowity koszt Wykonania Przedmiotu PPP określony w formie ryczałtu obejmującego
wszelkie koszty związane z jego wykonaniem, zgodnie z ofertą wynosi:
brutto: ............................... zł (słownie: ............................... złotych 00/100),
w tym:
– netto: ............................... zł (słownie: ............................... złotych 00/100)
– powiększonej o podatek VAT naliczony zgodnie ze stawką 23 %, obowiązującą w dniu
podpisania Umowy, czyli ............................... zł (słownie: ............................... złotych 00/100).

Przedmiot umowy wskazuje na zakres rzeczowy przedsięwzięcia, a także podział kluczowych zadań związanych
z projektowaniem, finansowaniem, budową, zarządzaniem lub utrzymaniem określonych składników majątkowych.
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5.
6.

Ryczałt, o którym mowa w ust. 4, wyczerpuje wszelkie należności z tytułu wykonania Umowy
i zawiera wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Podmiot Publiczny majątkowych praw
autorskich do Koncepcji i Dokumentacji Technicznej oraz wszelkie inne koszty niezbędne do
realizacji Umowy.
Uprawnienia Partnera Prywatnego z Umowy są niezbywalne, nie mogą być przedmiotem
ograniczonych praw rzeczowych ani innych praw na rzecz osób trzecich, z zastrzeżeniem § 12
ust. 9 Umowy.
ewentualnie:

Cesja wierzytelności wynikających z Umowy, za wyjątkiem cesji wierzytelności na Finansującego,
może nastąpić jedynie za zgodą Podmiotu Publicznego.

7.
8.
9.

1.

2.

3.
4.

5
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Podmiot Publiczny oświadcza, że Nieruchomości stanowią jego własność.
Podmiot Publiczny oświadcza jednocześnie, że Nieruchomości stanowią drogę publiczną.
W trakcie trwania Umowy dopuszcza się możliwość zmiany przeznaczenia Nieruchomości
w drogę wewnętrzną.
Partner Prywatny oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie
projektowania, realizacji i eksploatacji parkingów kubaturowych,

§3
OKRES TRWANIA UMOWY I INNE TERMINY5
Umowa zostaje zawarta na okres ............ lat/ ............ miesięcy od dnia jej podpisania, to jest do
dnia .................... r.
Wykonanie Przedmiotu PPP nastąpi w terminie ............ miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj.
do dnia .................... r. Za dotrzymanie terminu Wykonania Przedmiotu PPP uważać się będzie
łączne spełnienie następujących przesłanek:
1) dokonania czynności sprawdzenia oraz Odbioru Końcowego Wykonania Przedmiotu PPP
w trybie określonym w § 8 ust. 1-11 Umowy,
2) uzyskania w imieniu Podmiotu Publicznego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie
Przedmiotu PPP.
Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Partner Prywatny zobowiązany jest do uzyskania
pozwoleń na rozpoczęcie i prowadzenie (lub dokonanie zgłoszenia) Prac Przygotowawczych,
zgodnie z harmonogramem ogólnym wykonania Prac Projektowych, Przygotowawczych
i budowlanych.
Partner Prywatny zobowiązany jest do dochowania następujących terminów:
1) wykonanie i przedłożenie Podmiotowi Publicznemu do akceptacji Koncepcji – w terminie
............ miesięcy od dnia podpisania Umowy,
2) wykonanie i przedłożenie Podmiotowi Publicznemu do akceptacji projektu budowlanego–
w terminie ............ miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Podmiot Publiczny Koncepcji,
3) sporządzenie i skuteczne złożenie w imieniu Podmiotu Publicznego kompletnego wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie ............ dni roboczych od dnia
akceptacji przez Podmiot Publiczny projektu budowlanego,
4) rozpoczęcie Wykonania Przedmiotu PPP – w terminie ............ dni roboczych od dnia
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę Przedmiotu PPP,
5) przekazanie Podmiotowi Publicznemu projektów wykonawczych, przedmiaru robót
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w terminie ............
miesięcy od dnia złożenia przez Partnera Prywatnego wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę,
6) sporządzenie i skuteczne złożenie w imieniu Podmiotu Publicznego kompletnego
wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Przedmiotu PPP –
w terminie ............ dni roboczych od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego
oraz w nieprzekraczalnym terminie ............ miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę.

Umowa powinna odrębnie wskazywać na okres realizacji przedmiotu PPP (tj. zaprojektowania i wykonania
określonych robót budowlanych) oraz okres trwania umowy.

6.
7.
8.

9.

Ponadto Partner Prywatny zobowiązany jest do:
1) przekazania Podmiotowi Publicznemu w terminie do ............ dni od daty podpisania Umowy
harmonogramu ogólnego Wykonania Przedmiotu PPP, zawierającego w szczególności:
a) etapowanie prac w odniesieniu do podstawowych elementów Wykonania Przedmiotu
PPP, określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy,
b) zamierzoną kolejność ich wykonywania,
c) przewidywane terminy ich wykonania,
2) przedłożenia Podmiotowi Publicznemu w terminie nie później niż ............ dni przed
rozpoczęciem każdego etapu szczegółowego harmonogramu Robót budowlanych
uwzględniającego uwarunkowania wynikające z zakresu realizowanych Robót budowlanych
i Dokumentacji Technicznej oraz innych ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości
przerobowe Partnera Prywatnego w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,
kolejność Robót budowlanych oraz sposoby ich realizacji, winny zapewnić wykonanie
wszelkich prac w terminach określonych w Umowie. Harmonogram winien wyraźnie
przedstawiać w okresach tygodniowych proponowany postęp prac w zakresie Przedmiotu
PPP i robót towarzyszących,
3) w przypadku opóźnień postępu Robót budowlanych w stosunku do terminów określonych
w harmonogramie, o którym mowa w pkt 2, Partner Prywatny zobowiązany jest do
niezwłocznego przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu odpowiednio ogólnego
i/lub szczegółowego, oraz poinformowania Podmiotu Publicznego o przyczynach opóźnień
i zaproponowania rozwiązań umożliwiających terminowe Wykonanie Przedmiotu PPP.
Podmiot Publiczny ma prawo wnoszenia zastrzeżeń w zakresie niezgodności harmonogramów,
o których mowa w ust. 5 z Umową lub rzeczywistym postępem prac. W takim przypadku
Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu skorygowany harmonogram zgodnie
z postanowieniami ust. 5.
Partner Prywatny ma obowiązek niezwłocznego zawiadamiania Podmiotu Publicznego
o wszelkich przewidywanych zdarzeniach lub okolicznościach mogących mieć negatywny
wpływ na roboty lub dochowanie terminu realizacji oraz przedstawiania w takim przypadku
szacowanych skutków ich zaistnienia.
Zmiana terminów, o których mowa w ustępach poprzedzających, w tym przedłużenie okresu
Wykonania Przedmiotu PPP, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, możliwa jest jedynie na wniosek
Partnera Prywatnego, wyłącznie w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) nastąpi przekroczenie przez właściwe organy lub urzędy administracyjne terminów
wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w kodeksie postępowania
administracyjnego, przewidzianych dla dokonywania uzgodnień, wydawania decyzji,
opiniowania lub zatwierdzania Dokumentacji Technicznej, pod warunkiem zachowania
przez Partnera Prywatnego należytej staranności i dochowania wiążących Partnera
Prywatnego terminów, z przyczyn od niego niezależnych i bez jego winy,
2) informacje, opinie, uzgodnienia, warunki oraz decyzje, o których mowa w pkt 1 okażą się
błędne albo niezupełne z przyczyn od Partnera Prywatnego niezależnych i niezawinionych,
przy dochowaniu przez niego należytej staranności,
3) w przypadku zaistnienia Siły Wyższej,
4) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację
robót budowlanych z przyczyn technologicznych,
5) wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Podmiotu
Publicznego:
a) nieterminowe przekazanie Placu Budowy przez Podmiot Publiczny,
b) wstrzymanie robót przez Podmiot Publiczny,
c) opóźnienie w przekazaniu Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny
dokumentów składających się na Wymagania Podmiotu Publicznego, w szczególności
ostatecznej decyzji środowiskowej,
6) wystąpią inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Podmiotu Publicznego oraz Partnera
Prywatnego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.
Partner Prywatny zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Podmiotu
Publicznego o okolicznościach wskazanych w ust. 8 mogących spowodować niedotrzymanie
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terminów określonych w harmonogramie. Wystąpienie powyższych okoliczności wymaga
udokumentowania przez Partnera Prywatnego właściwym wpisem w dzienniku budowy,
zawierającym datę wystąpienia okoliczności, jej charakter i czas trwania. W takim przypadku
terminy określone w harmonogramie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas, przez
który uniemożliwiły prowadzenie robót przez co najmniej jeden Dzień roboczy. Podmiot
Publiczny nie ma prawa odmówić przedłużenia terminów, za wyjątkiem przypadków budzących
uzasadnione wątpliwości związanych z wystąpieniem okoliczności wskazanych w ust. 8. Partner
Prywatny wówczas zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia Podmiotowi Publicznemu
skorygowanego harmonogramu uwzględniającego wpływ okoliczności wymienionych w ust. 8
na termin realizacji.
10. Podmiot Publiczny zobowiązuje się przekazać protokolarnie Plac Budowy, jako wkład własny
Podmiotu Publicznego, w terminie _____ dni roboczych od dnia złożenia przez Partnera
Prywatnego wniosku o jego przekazanie, tytułem nieodpłatnego przekazania, o którym mowa
w art. 13 ust. 1a u.g.n.
1.

2.

3.
4.

5.

6
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§4
PRACE KONCEPCYJNE I PROJEKTOWE6
Koncepcja zostanie opracowana przez Partnera Prywatnego zgodnie z Wymaganiami Podmiotu
Publicznego oraz postanowieniami Umowy.
Partner Prywatny przygotuje i przekaże Podmiotowi Publicznemu Koncepcję w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formacie plików PDF na płycie CD,
DVD lub nośniku pendrive. Wymogi formalne dotyczące Koncepcji określa opis Przedmiotu PPP.
Dokumentacja Techniczna zostanie przez Partnera Prywatnego opracowana zgodnie
z Wymaganiami Podmiotu Publicznego, Umową oraz Koncepcją zaakceptowaną przez Podmiot
Publiczny.
Forma i treść Dokumentacji Technicznej powinna spełniać następujące wymogi:
1) projekt budowlany powinien zawierać informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,
2) projekt wykonawczy powinien zostać opracowany z uszczegółowieniem rozwiązań,
jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. Projekt
wykonawczy powinien zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne,
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali
wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających
na identyfikację materiału, urządzenia,
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Wymogi Podmiotu Publicznego w zakresie opracowania Dokumentacji Technicznej:
1) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i zatwierdzeń,
w tym, stosownie do potrzeb, pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na rozbiórkę,
2) uzyskanie zgody właściwego organu na wszelkie konieczne odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych,
3) uzgodnienie Dokumentacji Technicznej przez rzeczoznawców do spraw: bezpieczeństwa
i higieny pracy, przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych,
4) uzupełnianie i poprawianie Dokumentacji Technicznej zgodnie z zaleceniami jednostek
uzgadniających,
5) Dokumentacja Techniczna powinna zostać wykonana w języku polskim, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona
klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
6) Dokumentacja Techniczna powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach
oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej podpisany przez wszystkich
projektantów branżowych uczestniczących w Wykonaniu Przedmiotu PPP,

Dla zachowania przejrzystości umowy poszczególne etapy współpracy (projektowanie, budowa, eksploatacja)
powinny zostać opisane w odrębnych przepisach (częściach) umowy w kolejności chronologicznej.

6.

7.

8.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

§5
PRZEKAZANIE I ODBIÓR KONCEPCJI ORAZ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
Partner Prywatny zobowiązany jest przekazać Podmiotowi Publicznemu do akceptacji
Koncepcję oraz Dokumentację Techniczną w terminach wskazanych w § 3 ust. 4 Umowy.
Partner Prywatny, w terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny, nie później jednak niż do
............ dnia roboczego od dnia przekazania Podmiotowi Publicznemu Koncepcji, zobowiązany
jest dokonać prezentacji Koncepcji przed Podmiotem Publicznym, Podmiot Publiczny zaś
zobowiązany jest prezentację tą umożliwić pod rygorem uznania prezentacji za dokonaną.
W przypadku, gdy liczba miejsc parkingowych wynikająca z Koncepcji będzie niższa niż
określona w Załączniku Nr 1 do Umowy, wówczas nie dopuszcza się dokonania przez Partnera
Prywatnego prezentacji Koncepcji, a Koncepcję uznaje się za nieprzekazaną.
Podmiot Publiczny uprawniony jest, w terminie ............ dni roboczych od dnia prezentacji,
o której mowa w ust. 2, do wniesienia na piśmie uzasadnionych uwag i zastrzeżeń do treści
Koncepcji. Uwagi i zastrzeżenia Podmiotu Publicznego nie mogą prowadzić do ograniczenia
lub zmiany funkcji, dla której Przedmiot PPP zostanie zrealizowany zgodnie z Wymaganiami
Podmiotu Publicznego i ofertą Partnera Prywatnego.
W przypadku wniesienia przez Podmiot Publiczny uwag lub zastrzeżeń, o których mowa
w ust. 3 Partner Prywatny ma obowiązek ich uwzględnienia i wprowadzenia w Koncepcji
zmian zgodnie z zaleceniami Podmiotu Publicznego w uzgodnionym przez Strony terminie,
z zastrzeżeniem ust. 5.
Po wprowadzeniu przez Partnera Prywatnego zmian, w trybie ust. 4 zobowiązany jest on do
ponownego przedstawienia Podmiotowi Publicznemu Koncepcji do akceptacji.
W przypadku niezgodności zaleceń Podmiotu Publicznego, o których mowa w ust. 4, z zasadami
wiedzy technicznej, Partner Prywatny ma prawo uchylenia się od obowiązku ich uwzględnienia,
informując Podmiot Publiczny o przyczynach uchylenia się. W takim przypadku Podmiot
Publiczny nie ma prawa żądać uwzględnienia przez Partnera Prywatnego swoich zaleceń,
a Koncepcja będzie uważana za zaakceptowaną.
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7) Projekt budowlany powinien zostać wykonany i sprawdzony przez osoby posiadające
wymagane uprawnienia a każdy egzemplarz Projektu budowlanego wymaga podpisania
przez właściwych dla wszystkich branż projektantów i osoby zatwierdzające,
8) w zakresie projektu wykonawczego wymagane jest ujęcie wszystkich robót niezbędnych
do Wykonania Przedmiotu PPP oraz, o ile okażą się konieczne, udostępnienie obliczeń
i innych szczegółowych danych pozwalających na sprawdzenie prawidłowości wykonania,
9) Dokumentacja Techniczna powinna zostać opracowana w sposób czytelny, opisy powinny
zostać wykonane pismem maszynowym, opisy ręczne są niedopuszczalne.
Imienny wykaz osób, które będą wykonywać i sprawdzać Dokumentację Techniczną wraz
z numerami uprawnień budowlanych do projektowania zawiera Załącznik nr 2 do Umowy.
Zmiana osób wymienionych w Załączniku nr 2 może zostać dokonana pod warunkiem
posiadania przez osoby zastępujące co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jakie
posiadały osoby zastępowane i nie wymaga zmiany Umowy. Każdorazowa zmiana w imiennym
wykazie osób, o jakim mowa w niniejszym ustępie wymaga pisemnego poinformowania
Podmiotu Publicznego.
Partner Prywatny zobowiązany jest do przekazania Dokumentacji Technicznej
w 4 egzemplarzach w wersji papierowej, w tym 2 egzemplarze w oryginale i 2 egzemplarze
w kopii, oraz zapisanej w wersji elektronicznej w formacie plików PDF na nośniku
elektronicznym CD, DVD lub pendrive. Dodatkowo Partner Prywatny przekaże Podmiotowi
Publicznemu składające się na Dokumentację Techniczną projekt budowlany oraz projekty
wykonawcze zapisane na nośniku elektronicznym CD, DVD lub pendrive w formacie
edytowalnym. Projekty w edytowalnej wersji elektronicznej powinny umożliwiać w pełni
wykonywanie przez Podmiot Publiczny zależnych praw autorskich, o których mowa w § 6
ust. 4 Umowy.
Kopie decyzji administracyjnych pozyskanych przez Partnera Prywatnego w imieniu
Podmiotu Publicznego, jako inwestora, powinny być przekazywane Podmiotowi Publicznemu
niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Partnera Prywatnego.
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Nie wniesienie przez Podmiot Publiczny uwag i zastrzeżeń w trybie i terminie określonym
w ust. 3 uważane będzie za równoznaczne z akceptacją Koncepcji w zaprezentowanej formie
oraz udzieleniem zgody na realizację dalszych prac w pełnym zakresie rzeczowym.
Podmiot Publiczny uprawniony jest do dokonania oceny wykonanej przez Partnera
Prywatnego Dokumentacji Technicznej i zgłoszenia, w terminie ............ dni roboczych od
daty jej dostarczenia Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego, zastrzeżeń
przez wskazane przez siebie osoby lub instytucje. Zastrzeżenia Podmiotu Publicznego nie
mogą prowadzić do ograniczenia lub zmiany funkcji, dla której Przedmiot PPP zostanie
zrealizowany zgodnie z Wymaganiami Podmiotu Publicznego i ofertą Partnera Prywatnego,
ani nie mogą być sprzeczne z zaakceptowaną Koncepcją. Podmiot Publiczny zastrzega jednak,
że Dokumentacja Techniczna nie zostanie przez niego zaakceptowana w przypadku, gdy liczba
miejsc parkingowych wynikająca z Dokumentacji Technicznej będzie niższa niż określona
w Załączniku Nr 1 do Umowy, choćby warunek ten został prawidłowo spełniony w Koncepcji.
W przypadku wniesienia przez Podmiot Publiczny zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 Partner
Prywatny zobowiązany jest do ich uwzględnienia i wprowadzenia w Dokumentacji Technicznej
zmian zgodnie z zaleceniami Podmiotu Publicznego w uzgodnionym przez Strony terminie,
z zastrzeżeniem ust. 10.
W przypadku niezgodności zaleceń Podmiotu Publicznego, o których mowa w ust. 8, z zasadami
wiedzy technicznej lub zaakceptowaną Koncepcją, Partner Prywatny ma prawo uchylenia się
od obowiązku ich uwzględnienia, informując Podmiot Publiczny o przyczynach uchylenia się.
W takim przypadku Podmiot Publiczny nie ma prawa żądać uwzględnienia przez Partnera
Prywatnego swoich zaleceń, a Dokumentacja Techniczna będzie uważana za zaakceptowaną.
Po wprowadzeniu przez Partnera Prywatnego zmian, w trybie ust. 8, zobowiązany jest on do
ponownego przedstawienia Podmiotowi Publicznemu Dokumentacji Technicznej do akceptacji.
W przypadku ewentualnych kolejnych zastrzeżeń Podmiotu Publicznego do Dokumentacji
Technicznej przedstawionej zgodnie z ust. 11, zapisy ust. 8-11 stosuje się odpowiednio.
Nie wniesienie przez Podmiot Publiczny uwag i zastrzeżeń w trybie i terminie określonym w ust. 8
uważane będzie za równoznaczne z akceptacją Dokumentacji Technicznej w zaprezentowanej
formie oraz udzieleniem zgody na realizację dalszych prac w pełnym zakresie rzeczowym.
Odbiory Koncepcji oraz Dokumentacji Technicznej nastąpią na podstawie pisemnych
protokołów odbioru, po ostatecznym zaakceptowaniu przez Podmiot Publiczny Koncepcji oraz
Dokumentacji Technicznej w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

§6
PRAWA AUTORSKIE
Partner Prywatny oświadcza, że w dacie przeniesienia majątkowych praw autorskich do
Koncepcji i Dokumentacji Technicznej przysługiwać mu będą majątkowe prawa autorskie
(w tym prawa do korzystania i rozporządzania) do Koncepcji i Dokumentacji Technicznej.
W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich Partner Prywatny zobowiązany jest
do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie
zwalnia Podmiot Publiczny od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
Z chwilą spełnienia warunków wskazanych w § 8 ust. 15 na Podmiot Publiczny przechodzą
prawa autorskie majątkowe do Koncepcji oraz Dokumentacji Technicznej na następujących
polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Koncepcji oraz Dokumentacji Technicznej
dowolną techniką,
2) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt 1
w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania Koncepcji
i Dokumentacji Technicznej lub jej elementów w działach wizualnych, audiowizualnych lub
multimedialnych tak, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
Z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od umowy z wyjątkiem, gdy rozwiązanie
lub odstąpienie od umowy następuje z przyczyn dotyczących Podmiotu Publicznego, na
Podmiot Publiczny przechodzą autorskie prawa majątkowe na pozostałych, nie wymienionych
w ust. 2, wszystkich znanych i nieznanych w chwili zawierania Umowy polach eksploatacji,

5.

6.

7.
8.

1.

2.

§7
WYKONANIE PRZEDMIOTU PPP
Przed rozpoczęciem każdego etapu projektowania i Wykonania Przedmiotu PPP Partner
Prywatny będzie przedkładał do wiadomości Podmiotu Publicznego szczegółowe informacje
dotyczące wszystkich procedur i dokumentów potwierdzających ich przestrzeganie. Każdy
dokument o charakterze technicznym przed przedłożeniem Podmiotowi Publicznemu wymaga
uprzedniego zatwierdzenia przez Partnera Prywatnego.
Partner Prywatny, w zakresie Wykonania Przedmiotu PPP , zobowiązany jest do:
1) wykonania Prac Przygotowawczych – przed przystąpieniem do Wykonania Przedmiotu
PPP, po uprzednim uzyskaniu wymaganych prawem zatwierdzeń i decyzji niezbędnych do
ich rozpoczęcia i prowadzenia oraz skorelowania badań archeologicznych z pozostałymi
Pracami Przygotowawczymi,
2) Wykonania Przedmiotu PPP zgodnie z Wymaganiami Podmiotu Publicznego, w oparciu
o Koncepcję i Dokumentację Techniczną oraz na warunkach Umowy, zgodnie z pozwoleniem
na budowę, obowiązującymi przepisami, wszelkimi aktami prawnymi właściwymi
w przedmiocie Umowy, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami,
zasadami wiedzy budowlanej,
3) uzgodnienia daty pierwszego spotkania roboczego z Podmiotem Publicznym w terminie
nieprzekraczającym ............ dni od daty podpisania Umowy; do tego czasu Partner Prywatny
ma obowiązek dokonania szczegółowej wizji lokalnej,
4) uczestniczenia w wyznaczonych przez Podmiot Publiczny spotkaniach i naradach w celu
omówienia spraw związanych z realizacją Przedmiotu PPP oraz w okresie gwarancji lub
rękojmi,
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a w szczególności w zakresie obrotu oryginałem Koncepcji i Dokumentacji Technicznej albo
egzemplarzami, na których Koncepcję i Dokumentację Techniczną utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
Partner Prywatny, na ............ miesięcy przed upływem okresu Umowy albo z chwilą rozwiązania
lub odstąpienia od Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie umowy lub odstąpienie od
umowy następuje z przyczyn dotyczących Podmiotu Publicznego, przeniesie na Podmiot
Publiczny, obok majątkowych praw autorskich, prawo zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do opracowań Koncepcji i Dokumentacji Technicznej, w tym Partner
Prywatny zezwala Podmiotowi Publicznemu na dokonywanie opracowań, przeróbek, adaptacji
Koncepcji i Dokumentacji Technicznej – w zakresie i na polach eksploatacji określonych
w Umowie.
Partner Prywatny wyraża zgodę na dokonywanie przez Podmiot Publiczny modyfikacji
lub zmian w przedmiocie Koncepcji i Dokumentacji Technicznej, na ............ miesięcy przed
upływem okresu obowiązywania Umowy albo z chwilą rozwiązania lub odstąpienia od Umowy,
z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy następuje z przyczyn
dotyczących Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny ma pełną swobodę w sposobie
korzystania z Koncepcji i Dokumentacji Technicznej, w szczególności Podmiot Publiczny jest
uprawniony, ale niezobowiązany do rozpowszechniania Koncepcji i Dokumentacji Technicznej.
Podmiot Publiczny nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym
w ust. 3 i 4, tak w kraju, jak i za granicą, a w szczególności Podmiot Publiczny nabywa prawo
do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich, a także na zezwolenie
na wykonanie autorskich praw zależnych. Prawo, o którym mowa w ust. 3 i 4 ma charakter
nieograniczony w czasie i nieodwołalny, a wynagrodzenie z tytułu jego przeniesienia zawiera
się w wynagrodzeniu Partnera Prywatnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy.
Partner Prywatny oświadcza, że przenosi na Podmiot Publiczny własność wszystkich
egzemplarzy Koncepcji i Dokumentacji Technicznej, które zostaną Podmiotowi Publicznemu
przekazane w związku z wykonaniem Umowy, z chwilą ich odbioru.
Podmiot Publiczny zobowiązuje się do respektowania autorskich praw osobistych twórcy
Koncepcji i Dokumentacji Technicznej. Partner Prywatny zobowiązuje się do uzyskania od
twórcy Koncepcji i Dokumentacji Technicznej zobowiązania do niewykonywania wobec
Podmiotu Publicznego autorskich praw osobistych.
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5) zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
6) zapewnienia specjalistycznego nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robót
ziemnych,
7) składania Podmiotowi Publicznemu miesięcznych raportów o postępie robót
obejmujących okres do końca każdego miesiąca kalendarzowego, wskazując zgodność
postępu robót z harmonogramem, w tym postęp rzeczowy, zatrudnienie, zwolnienie lub
zmianę podwykonawców, okoliczności przerw, trudności realizacyjne, inne informacje
uzgodnione przez Strony mogące mieć istotny wpływ na realizację inwestycji, itp., wg
wzoru uzgodnionego z Podmiotem Publicznym,
8) aktualizowania harmonogramu nie rzadziej niż co miesiąc lub na polecenie Podmiotu
Publicznego – jeżeli zajdzie taka potrzeba,
9) zapewnienia nadzoru autorskiego przy Wykonaniu Przedmiotu PPP zarówno w trakcie
realizacji, jak i do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. W ramach
nadzoru autorskiego projektanci powinni służyć wyjaśnieniami na każde żądanie Podmiotu
Publicznego,
10) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznego przekazania
1 egz. Podmiotowi Publicznemu,
11) sporządzenia i umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
12) uzyskania zgody na zajęcia pasa drogowego oraz ponoszenia opłat z tytułu zajęcia pasa
drogowego,
13) opracowania projektu i wykonania organizacji ruchu zastępczego na czas budowy oraz
organizacji ruchu docelowego oraz dokonywania, w trakcie realizacji robót, wszelkich
zmian dotyczących organizacji ruchu zastępczego i obsługi komunikacyjnej budowy oraz
aktualizowania uzgodnień z tym związanych,
14) zapewnienia dostawy wszystkich mediów dla potrzeb budowy, w tym uzyskania
odpowiednich warunków przyłączenia od właściwych gestorów sieci,
15) zorganizowania, zagospodarowania oraz należytego zabezpieczenia Placu Budowy oraz
zaplecza budowy (w tym m.in. wystąpienia o warunki przyłączenia dla Placu Budowy,
warunki obsługi komunikacyjnej Placu Budowy) w sposób zapewniający bezpieczeństwo
osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie oraz zabezpieczenia terenu przed
dostępem osób trzecich, ponoszenia kosztów zużycia wody, energii, ogrzewania dla potrzeb
budowy, zrzutu ścieków,
16) zapewnienia stałego dozoru nad mieniem oraz zawarcia stosownych umów ubezpieczenia
mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej,
17) zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej,
18) przed rozpoczęciem robót:
a) wygrodzenia i zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich,
b) zabezpieczenia dojścia do posesji, zapewnienia awaryjnego dojazdu w miarę postępu
robót,
c) doprowadzenia armatury nadziemnej istniejącego uzbrojenia podziemnego do
niwelety nowoprojektowanych nawierzchni,
19) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy,
20) używania materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom Dokumentacji Technicznej,
21) postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
w tym zapewnienia odbioru i odzysku powstających na terenie inwestycji odpadów przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwo posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie
z wymogami ustawy o odpadach,
22) wykonania niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów oraz sporządzenia
stosownych protokołów z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych,
23) przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej, odbiorowej i przekazania jej Podmiotowi
Publicznemu w 2 egzemplarzach,
24) skompletowania i przekazania Podmiotowi Publicznemu operatu kolaudacyjnego,
25) uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu i przekazania go Podmiotowi
Publicznemu,
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26) zgłoszenia gotowości do odbioru Przedmiotu PPP i uczestniczenia w odbiorze,
27) brania udziału w odbiorach przez służby zewnętrzne, tj. przez Straż Pożarną, Państwową
Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną,
28) zdemontowania obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
29) zgłoszenia zakończenia robót i złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
obiektu, poprzedzonego zawiadomieniem organów:
a) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
b) Państwowej Straży Pożarnej.
3. Partner Prywatny w dniu podpisania Umowy dostarczy komplet dokumentów, zgodnie
z § 10 ust. 2 Umowy, potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności.
4. Partner Prywatny oświadcza, że dysponuje niezbędnym do realizacji Przedmiotu PPP
personelem między innymi: kierownikiem budowy, kierownikami robót branżowych.
5. Partner Prywatny ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób,
przy pomocy których realizuje Przedmiot PPP.
6. Partner Prywatny ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku
z wykonaniem i wykonywaniem Przedmiotu PPP.
7. Partner Prywatny ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków
bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót
właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż.
8. Partner Prywatny zapewni Podmiotowi Publicznemu dostęp do wszelkich dokumentów
związanych z Wykonaniem Przedmiotu PPP, zwłaszcza w celu dokonania przez Podmiot
Publiczny kontroli prawidłowości rozliczeń z podwykonawcami.
9. W zakresie gospodarki odpadami Strony ustalają, że Partner Prywatny jest posiadaczem
i wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót w tym odpadów
niebezpiecznych i w związku z tym zobowiązany jest do przewiezienia na wybrane przez siebie
wysypisko materiałów pochodzących z rozbiórki i robót ziemnych (z wyjątkiem elementów
stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania). Partner Prywatny
oraz podwykonawcy, którzy w ramach Wykonania Przedmiotu PPP będą transportować
odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do posiadania zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
10. We wszystkich wnioskach o wydanie decyzji administracyjnych należy wymienić Podmiot
Publiczny, jako inwestora7. Podmiot Publiczny upoważnia Partnera Prywatnego do wszelkich
czynności i wobec wszystkich organów, związanych z pozyskaniem w jego imieniu i na
jego rzecz decyzji administracyjnych. Dokument upoważnienia stanowi Załącznik nr 3 do
Umowy.
ewentualnie:

We wszystkich wnioskach o wydanie decyzji administracyjnych Partner Prywatny będzie
występował jako inwestor.

1.
2.
7

§8
CZYNNOŚCI SPRAWDZENIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Partner Prywatny zobowiązany jest do skompletowania i przedstawienia Podmiotowi
Publicznemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego Wykonania Przedmiotu PPP
wraz z protokołami badań i sprawdzeń, protokołami odbiorów technicznych, dziennikiem
budowy, książką obmiarów, protokołami nadzorów autorskich, itp.
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzane będą na bieżąco przez
inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności w ciągu ............ dni roboczych

Kwestię formalno-prawnego statutu „inwestora” strony mogą uregulować rozmaicie. W umowach PPP, gdy realizacja
przedmiotu PPP następuje na nieruchomościach stanowiących własność podmiotu publicznego, status inwestora
przypisywany będzie podmiotowi publicznemu. Partner Prywatny pełnić będzie wówczas rolę swoistego inwestora
zastępczego. W umowach PPP, gdzie własność nieruchomości przeniesiona została tytułem wkładu własnego na
partnera prywatnego oraz ze względu na potrzebę możliwie szerokiego przeniesienia ryzyka budowy na partnera
prywatnego (patrz art. 18a u.p.p.p.), status inwestora powierzany będzie najczęściej partnerowi prywatnemu.

17

parking
podziemny

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

18

a odbiory częściowe w ciągu ............ dni roboczych od daty zgłoszenia robót wpisem do dziennika
budowy. Skutki nie przystąpienia w terminie do odbioru robót zanikających lub ulegających
zakryciu obciążają w całości Podmiot Publiczny.
Odbiory częściowe będą dotyczyły zakończonych etapów określonych w Harmonogramie
i następować będą na wniosek Partnera Prywatnego na podstawie protokołów odbioru
części robót.
W przypadku Odbioru Końcowego Podmiot Publiczny powoła komisję odbioru robót
i przystąpi do odbiorów w ciągu ............ dni roboczych od daty potwierdzenia gotowości przez
inspektora nadzoru.
Warunkiem każdego odbioru częściowego oraz Odbioru Końcowego jest okazanie przez
Partnera Prywatnego dowodów dokonania na rzecz podwykonawców, o których mowa
w § 11 ust. 2 Umowy, zapłaty bezspornych i wymagalnych wierzytelności za prace będące
przedmiotem odbioru. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
Partner Prywatny winien podać Podmiotowi Publicznemu przyczyny odmowy oraz
szczegółowo umotywować Podmiotowi Publicznemu, iż nie narusza to prawa ani warunków
umowy. Podmiotowi Publicznemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego
zbadania wywiązywania się Partnera Prywatnego z warunków umowy, a także domagania
się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów
umownych.
Odbiór Końcowy powinien zakończyć się w terminie ............ dni od daty potwierdzenia
gotowości przez inspektora nadzoru.
W przypadku nie dokonania przez Podmiot Publiczny czynności odbioru w terminach
określonych w ust. 2, 4 i 6 Partner Prywatny dokona odbioru samodzielnie, sporządzając na
tę okoliczność stosowny protokół odbioru. Odbiór dokonany w tym trybie spełnia wymagania
obu Stron Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
W trakcie Odbioru Końcowego Partner Prywatny z udziałem przedstawicieli Podmiotu
Publicznego dokona próbnego rozruchu Parkingu, niezależnie od przeprowadzonych
wcześniej odbiorów. Odbiór Końcowy stanowić będzie podstawę do przekazania Przedmiotu
PPP do użytkowania.
W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru Końcowego wad uniemożliwiających użytkowanie
Przedmiotu PPP Podmiot Publiczny wyznaczy odpowiedni termin do ich usunięcia. Ponowny
Odbiór Końcowy rozpocznie się w ciągu ............ dni roboczych od daty ponownego potwierdzenia
gotowości przez inspektora nadzoru. Niedotrzymanie przez Partnera Prywatnego terminu
wyznaczonego przez Podmiot Publiczny na usunięcie wad stanowi podstawę zapłaty przez
Partnera Prywatnego kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 Umowy, chyba że wyznaczony
przez Podmiot Publiczny termin będzie przypadał przed upływem terminu wykonania
Przedmiotu PPP, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
Za Odbiór Końcowy uważa się odbiór bez wad, z zastrzeżeniem ust. 11.
Partner Prywatny zobowiązany jest przekazać Podmiotowi Publicznemu komplet oryginalnej
Dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi oryginalnymi decyzjami administracyjnymi
oraz innymi niezbędnymi dokumentami (w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
i inwentaryzacji środków trwałych sporządzonych na dzień podpisania protokołu Odbioru
Końcowego) w terminie ............ dni roboczych od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie
Przedmiotu PPP. Dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona Podmiotowi
Publicznemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacje PDF na nośniku
elektronicznym CD, DVD lub pendrive w formacie edytowalnym. Odbiór Dokumentacji
powykonawczej nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
W okresie pomiędzy Odbiorem Końcowym a przekazaniem Partnerowi Prywatnemu prawa
do Eksploatacji Parkingu, Parking pozostaje pod nadzorem Partnera Prywatnego.
Wraz z przekazaniem Podmiotowi Publicznemu do podpisania protokołu Odbioru Końcowego
Partner Prywatny zobowiązany jest do przedłożenia Podmiotowi Publicznemu sporządzonego
przez niego wykazu wytworzonych środków trwałych z podaniem charakterystyki i wartości
odrębnie dla każdego składnika zgodnie z wartością Przedmiotu PPP określoną w § 2 ust.
4 Umowy, celem ujęcia w ewidencji księgowej Podmiotu Publicznego środków trwałych
wytworzonych w ramach Umowy.

ewentualnie:

Po dokonaniu Odbioru Końcowego Przedmiot PPP stanowić będzie własność Gminy. Przedmiot
PPP będzie podlegał ewidencji majątkowej Partnera Prywatnego na zasadach wskazanych w art.
3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, gdzie będzie podlegał amortyzacji zgodnie z przepisami prawa
finansowego.
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14. Po dokonaniu Odbioru Końcowego Przedmiot PPP stanowić będzie własność Gminy X i będzie
podlegał ewidencji majątkowej Podmiotu Publicznego, gdzie będzie podlegał amortyzacji
zgodnie z przepisami prawa finansowego.

15. Wykonanie Przedmiotu PPP uważać się będzie za zrealizowane w sytuacji łącznego spełnienia
następujących warunków:
1) dokonania wszystkich czynności sprawdzenia i Odbioru Końcowego Wykonania Przedmiotu
PPP określonych w ust. 1-12.
2) uzyskania w imieniu Podmiotu Publicznego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Przedmiotu PPP.
1.
2.

3.

§9
ROZLICZENIA I ZAPŁATA SUMY PIENIĘŻNEJ8
Po spełnieniu warunków określonych w § 8 ust. 15 Partner Prywatny wystawi Podmiotowi
Publicznemu fakturę VAT dotyczącą Wykonania Przedmiotu PPP na kwotę wskazaną w § 2 ust.
4 Umowy, w terminie przewidzianym przepisami prawa podatkowego.
Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 1 nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 4, przelewem
z rachunku Podmiotu Publicznego na rachunek Partnera Prywatnego w Banku ........................ S.A
nr ....................................., w terminie ............ dni od dnia doręczenia Podmiotowi Publicznemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku zwłoki w zapłacie Partnerowi Prywatnemu
przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
Podmiot Publiczny wystawi Partnerowi Prywatnemu fakturę VAT z tytułu sprzedaży
prawa do Eksploatacji Parkingu za okres wskazany w § 2 ust. 3 pkt. 1 Umowy, na kwotę
...............................,, zł (słownie: ..............................., złotych 00/100) powiększoną o podatek od towarów
i usług według stawki 23%, w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego.
ewentualnie:

Podmiot Publiczny wystawi Partnerowi Prywatnemu fakturę VAT z tytułu sprzedaży prawa
do eksploatacji, w tym czerpania pożytków ze Strefy Płatnego Parkowania w Gminie X przez
okres trwania Umowy, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, na kwotę ..............................., zł (słownie:
..............................., złotych 00/100) powiększoną o podatek od towarów i usług według stawki 23%,
w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego.
4.
5.
6.
8

Podmiot Publiczny dokona potracenia kwoty wynikającej z wystawionej przez siebie faktury
VAT, o której mowa w ust. 3 z kwotą wynikającą z faktury VAT wystawionej przez Partnera
Prywatnego, o której mowa w ust. 1.
Partner Prywatny jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP .........-.........-.....-......
Podmiot Publiczny jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP.........-.........-.....-......
Wskazany model rozliczeń w umowach PPP i koncesji służy wzajemnej kompensacie świadczeń i wynika z wymogów
prawa podatkowego. Momentem powstania obowiązku podatkowego będzie okoliczność otrzymania całości lub części
zapłaty za świadczoną usługę nie później niż w terminie płatności. Przenosząc to na analizowany stan faktyczny, za
zapłatę uznaje się moment odbioru końcowego obiektu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wobec powyższego,
w umowach koncesji na roboty budowlane momentem powstania obowiązku podatkowego w związku z wykonaną
usługą polegającą na przekazaniu prawa do uzyskiwania korzyści z obiektu budowlanego będzie moment końcowego
odbioru przez koncesjodawcę efektu prac budowlanych (tj. efektu inwestycyjnego etapu współpracy stron). Warto
również dodać, że Izba uznaje prawo koncesjodawcy do obniżenia podatku należnego z tytułu świadczenia usługi
polegającej na udzieleniu uprawnienia do eksploatacji parkingu przez określony w umowie czas o podatek naliczony przy
zakupie usługi wybudowania parkingu. Zobacz: Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 19.12.2007 r.,
PPI443/1095/07; Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 19.12.2007 r.; PPI443/1096/07, Decyzja
Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 19.12.2007 r., PPI443/1097/07
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1.

9

10

20

§ 10
UBEZPIECZENIA
Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach związane
z Wykonaniem Przedmiotu PPP oraz Eksploatacją Parkingu powstałe od dnia przejęcia Placu
Budowy do dnia przekazania Parkingu Podmiotowi Publicznemu po okresie Eksploatacji
Parkingu, zgodnie z § 13 Umowy.
Partner Prywatny będzie posiadał przez cały okres związania Umową ważną polisę
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Partnera
Prywatnego działalności o sumie nie mniejszej niż ........................ zł (słownie: ........................ złotych
00/100) w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz nie mniejszej niż
........................ zł (słownie: ........................ złotych 00/100) w odniesieniu do odpowiedzialności
cywilnej kontraktowej na wszystkie zdarzenia.
Partner Prywatny zobowiązany jest ubezpieczyć Wykonanie Przedmiotu PPP w zakresie
wszystkich ryzyk budowy, w tym odpowiedzialności Podmiotu Publicznego, jako właściciela
nieruchomości, z tytułu katastrofy budowlanej. Ubezpieczenie takie powinno obejmować w pełnej
wysokości szkody na osobie i w mieniu Podmiotu Publicznego oraz osób trzecich, powstałe
w związku z wykonaniem Umowy, w szczególności szkody powstałe w samym Przedmiocie PPP,
materiałach zgromadzonych na Placu Budowy, zapleczu budowy, sprzęcie, itp. Polisa powinna
obejmować ryzyka wszelkiego rodzaju szkód, włącznie z ryzykiem pożaru, powodzi, kradzieży,
zawalenia i innych zdarzeń z sumą gwarancyjną w wysokości ........................ zł (słownie: ........................
złotych 00/100) z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną z tytułu:
1) szkód spowodowanych błędami projektowymi,
2) szkód wyrządzonych osobom trzecim przez podwykonawców Partnera Prywatnego,
3) szkód w mieniu powierzonym w celu wykonania Umowy,
4) szkód powstałych bezpośrednio wskutek prowadzenia Prac Przygotowawczych
i Wykonania Przedmiotu PPP, w mieniu osób trzecich.
Partner Prywatny zobowiązany jest ubezpieczyć wybudowany Parking na cały okres
Eksploatacji Parkingu przez Partnera Prywatnego. Ubezpieczenie takie powinno obejmować
w szczególności:
1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie wg wartości
odtworzeniowej Parkingu,
2) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu w odniesieniu do
ruchomych środków trwałych oraz mienia powierzonego przez osoby trzecie, tj. pojazdów
korzystających z Parkingu.
Warunki ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie oraz ich zmiana w trakcie
trwania Umowy wymagają pisemnej zgody Podmiotu Publicznego.
Partner Prywatny zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów potwierdzających
dokonanie ubezpieczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu odpowiednio
najpóźniej na dzień przed przekazaniem Placu Budowy i na dzień przed rozpoczęciem
Eksploatacji Parkingu.
§ 11
PODWYKONAWCY
W celu Wykonania Przedmiotu PPP w dowolnym zakresie Partner Prywatny może posłużyć
się podwykonawcami, za uprzednią zgodą Podmiotu Publicznego, po przedłożeniu projektu
umowy z podwykonawcą9. Podmiot Publiczny może odmówić udzielenia zgody na posłużenie
się przez Partnera Prywatnego danym podwykonawcą w celu Wykonania Przedmiotu PPP
jedynie w przypadku sprzeczności postanowień umowy z podwykonawcą z Umową. Do
podwykonawców zastosowanie ma art. 6471 Kodeksu cywilnego. Wybór podwykonawców
powinien nastąpić z zachowaniem art. 131 u.p.z.p.10.

Podmiot Publiczny może także określić, które rodzaje robót będą mogły zostać powierzone podwykonawcom,
a które nie. Stosownie do art. 131 ust. 4 u.p.z.p., na żądanie Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny zawiera z innym
podmiotem umowę o podwykonawstwo, stanowiącą co najmniej 30% wartości koncesji.
Zgodnie z art. 26 u.k.r.b.u. do udzielania przez koncesjonariuszy zamówień publicznych w celu wykonania przedmiotu
koncesji stosuje się art. 131 u.p.z.p.

3.

4.

5.

6.
7.

1.

Za zapłatę wynagrodzenia tytułem robót wykonanych przez podwykonawców odpowiadają
solidarnie Podmiot Publiczny i Partner Prywatny. Wobec powyższego Partner Prywatny,
każdorazowo przy odbiorze robót, zobowiązany jest do przedstawienia Podmiotowi Publicznemu
zakresu robót wykonanych przez podwykonawców wraz z dokumentami potwierdzającymi
dokonanie przez Partnera Prywatnego zapłaty podwykonawcom wymagalnych i bezspornych
wierzytelności za te roboty, w tym oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od Partnera
Prywatnego wynagrodzenia za roboty wykonane przez nich w ramach Umowy.
W przypadku, gdy Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcy zatrudnionemu przez Partnera Prywatnego do prowadzenia Prac
Przygotowawczych i Wykonania Przedmiotu PPP, Partner Prywatny wyraża zgodę na potrącenie
kwoty zapłaconego przez Podmiot Publiczny podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
Partnera Prywatnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 Umowy.
W przypadku nie dokonania przez Partnera Prywatnego rozliczenia wszystkich należności
z podwykonawcami, jest on zobowiązany do przedłożenia Podmiotowi Publicznemu
zabezpieczenia, w formie nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej bądź poręczenia bankowego, w wysokości nierozliczonej kwoty należnej
podwykonawcy, zawierającego oświadczenie gwaranta lub poręczyciela, w którym zobowiązuje
się do bezwarunkowej zapłaty tej kwoty na rzecz Podmiotu Publicznego w przypadku nie
przedstawienia przez Partnera Prywatnego w określonym terminie dowodów rozliczenia się
z podwykonawcą. Nie przedstawienie zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym
uprawnia Podmiot Publiczny do potrącenia roszczenia podwykonawcy z wynagrodzenia Partnera
Prywatnego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 Umowy, na co Partner Prywatny wyraża zgodę.
Partner Prywatny odpowiada za działanie i zaniechanie podwykonawców, tak jak za własne
działanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego.
Przy angażowaniu podwykonawców Partner Prywatny jest zobowiązany do stosowania
przepisów prawnych obowiązujących w dniu ich angażowania przez Partnera Prywatnego.
W umowach z podwykonawcami należy wskazać m.in. zakres prac, terminy wykonania,
wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia.
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2.

§ 12
EKSPLOATACJA PARKINGU
Prawo do Eksploatacji Parkingu przez okres wskazany w § 2 ust. 3 pkt. 1 Umowy, stanowi
wynagrodzenie Partnera Prywatnego z tytułu Wykonania Przedmiotu PPP pomniejszone
o wynagrodzenie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt. 2 Umowy. Partner Prywatny będzie mógł
w granicach przewidzianych prawem świadczyć w Parkingu inne usługi motoryzacyjne (typu
myjnia, stoisko z akcesoriami samochodowymi) oraz wykorzystywać powierzchnie pod cele
reklamowe pod warunkiem, że nie będzie z tego powodu ograniczona liczba miejsc postojowych,
określona w Załączniku Nr 1 do Umowy11.

ewentualnie:

Partner Prywatny będzie mógł w granicach przewidzianych prawem oddać w najem powierzchnie
użytkowe znajdujące się na kondygnacji -1 Parkingu pod warunkiem, że nie będzie z tego powodu
ograniczona liczba miejsc postojowych, określona w Załączniku Nr 1 do Umowy.
2.
3.

11

Prawo Eksploatacji Parkingu powstaje z chwilą protokolarnego przekazania przez Podmiot
Publiczny Partnerowi Prywatnemu Parkingu do Eksploatacji, po czym wygasa wraz z upływem
okresu obowiązywania Umowy, określonym w § 3 ust. 1 Umowy.
Protokół przekazania Parkingu do Eksploatacji powinien zostać podpisany przez Strony
w terminie nieprzekraczającym ............ dni roboczych od daty, w jakiej decyzja o pozwoleniu na
użytkowanie Przedmiotu PPP stała się ostateczna. Za uzyskanie wszelkich decyzji i zezwoleń
w zakresie wykonanych robót, niezbędnych do rozpoczęcia prawidłowej Eksploatacji Parkingu
odpowiada Partner Prywatny.

Prawo do eksploatacji przedmiotu PPP, w tym czerpania pożytków, stanowi niepieniężną formę wynagrodzenia
partnera prywatnego. Oprócz prawa do eksploatacji przedmiotu PPP, umowa o PPP może przewidywać również prawo
partnera prywatnego do czerpania innego rodzaju korzyści z przedmiotu PPP i związanych z nim nieruchomości.
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Partner Prywatny będzie zobowiązany do wykorzystywania Parkingu zgodnie z celem Umowy,
tj. prowadzenia Parkingu w granicach prawa i na własną odpowiedzialność działalności
związanej z działalnością parkingową.
Partner Prywatny zobowiązany jest w okresie Eksploatacji do ciągłego świadczenia usług
parkingowych, tj. w wymiarze 24 godzin na dobę przez cały rok. W okresie Eksploatacji
Parkingu Partner Prywatny ma obowiązek ciągłego świadczenia usług parkingowych w taki
sposób, aby w każdym czasie co najmniej ............ miejsc postojowych było dostępnych dla
klientów. Podmiot Publiczny, w okresie Eksploatacji Parkingu przez Partnera Prywatnego, nie
odpowiada za ewentualne obniżenie spodziewanych korzyści (przychodów) z udostępniania
Parkingu klientom, z wyłączeniem podejmowanych przez jednostki własne lub zależne,
decyzji mogących przyczynić się do istotnego ograniczenia dostępności Parkingu, tj spadku
dostępności poniżej średniego wykorzystania Parkingu w okresie ostatnich ............ miesięcy w takim przypadku wydłużeniu ulegnie okres Eksploatacji Parkingu w wymiarze 1 dnia za
każdy dzień braku dostępności.
Na podstawie zgodnego oświadczenia Stron, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych
od Partnera Prywatnego uniemożliwiających korzystanie z Parkingu, okres Eksploatacji może
ulec przedłużeniu o czas ich trwania, pod warunkiem, że niedostępność Parkingu przekraczać
będzie 50 % wszystkich miejsc postojowych, z zastrzeżeniem ust. 5.
Partner Prywatny nie może bez pisemnej zgody Podmiotu Publicznego dokonywać zmian
w Parkingu wymagających zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.
Partner Prywatny w związku z Eksploatacją Parkingu zobowiązany będzie w szczególności do:
1) ponoszenia wszelkich nakładów związanych z korzystaniem z Parkingu, w tym
zarządzaniem Parkingiem i utrzymaniem Parkingu w stanie niepogorszonym, stosownie
do jego funkcji i przeznaczenia, z wyłączeniem normalnego zużycia wskutek prawidłowego
używania,
2) ponoszenia wszelkich obciążeń podatkowych, w tym podatku od nieruchomości
i innych ciężarów publicznych związanych z Parkingiem,
3) prowadzenia przez okres Eksploatacji Parkingu ewidencji księgowej w zakresie
eksploatowanego mienia,
4) udostępnienia przez okres Eksploatacji Parkingu do wyłącznej dyspozycji Podmiotu
Publicznego ............ miejsc postojowych.
Partner Prywatny nie może bez zgody Podmiotu Publicznego scedować, dzierżawić lub odstąpić
prawa do Eksploatacji Parkingu. Podmiot Publiczny odmówi udzielenia zgody w przypadku
nie zapewnienia przez proponowany podmiot należytych warunków Eksploatacji Parkingu
określonych Umową.
Partner Prywatny ma obowiązek zapewnić upoważnionym przedstawicielom Podmiotu
Publicznego wstęp na teren Parkingu przez cały okres Eksploatacji oraz umożliwić ocenę stanu
technicznego Parkingu i prawidłowości funkcjonowania wyposażenia Parkingu. Kontrola
przeprowadzana przez Podmiot Publiczny nie powinna następować częściej niż raz na
kwartał, chyba że Podmiot Publiczny uzna przeprowadzenie kontroli za konieczne. W każdym
przypadku kontrola przeprowadzana przez Podmiot Publiczny nie może mieć wpływu na
normalne funkcjonowanie obiektu.
Partner Prywatny wspólnie z Podmiotem Publicznym na rok przed wygaśnięciem
Umowy powołają wspólną komisję, w skład której wejdą przedstawiciele każdej ze Stron,
w celu ustalenia zakresu remontów i napraw, jakie są konieczne dla uzyskania stanu Parkingu
opisanego w § 13 ust. 2 Umowy. Obowiązkiem Partnera Prywatnego będzie wykonanie na
własny koszt koniecznych remontów i napraw, jeżeli przeprowadzenie takich remontów
i napraw okaże się konieczne. Partner Prywatny nie jest zobowiązany do przeprowadzania
robót modernizacyjnych oraz upiększających Parkingu.
Partner Prywatny w terminie na ............ dni przed upływem okresu Eksploatacji Parkingu,
zobowiązany jest zawiadomić Podmiot Publiczny o terminie i miejscu podpisania protokołu
zdawczo – odbiorczego Parkingu.
W przypadku nie wywiązania się Partnera Prywatnego z obowiązków uczestniczenia
w komisji, o której mowa w ust. 12, Podmiot Publiczny dokona samodzielnie ustaleń zakresu
koniecznych remontów lub napraw Parkingu oraz zleci ich wykonanie na koszt Partnera
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Prywatnego niezwłocznie po upływie okresu Eksploatacji Parkingu. Zakres prac remontowych
zostanie wykazany w protokole zdawczo – odbiorczym.
14. W przypadku, gdy Partner Prywatny nie wywiąże się z ustalonego obowiązku dokonania
remontu lub napraw, postanowienia ust. 14 stosuje się odpowiednio.
15. Partner Prywatny uprawniony jest do ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości,
w obrębie której Parking zostanie zrealizowany, na zasadach przewidzianych w prawie
miejscowym Gminy X.
16. Podmiot Publiczny dążyć zamierza, w granicach swojej właściwości, do zapewnienia w obrębie
placu warunków niezbędnych dla optymalnego funkcjonowania Parkingu poprzez prowadzenie
polityki parkingowej wspierającej, w dopuszczalnych prawem granicach, działalność
Parkingu, w szczególności zmierzającej do zachowania przez okres obowiązywania Umowy
strefy płatnego parkowania, ograniczenia liczby miejsc naziemnego parkowania, jak również
prowadzenia skutecznej egzekucji niewniesionych opłat za parkowanie oraz wyeliminowania
nielegalnego parkowania12.

§ 13
ZWROT PARKINGU PO OKRESIE EKSPLOATACJI13
Najpóźniej w dniu wygaśnięcia prawa do Eksploatacji Parkingu Partner Prywatny, po
zawiadomieniu, o którym mowa w § 12 ust. 12 Umowy, zobowiązany jest do przekazania
Podmiotowi Publicznemu Parkingu wraz z dokumentami i instrukcjami dotyczącymi
użytkowania Parkingu, z zastrzeżeniem ust. 2.
Partner Prywatny winien przekazać Parking w stanie technicznym umożliwiającym
jego dalsze funkcjonowanie, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia wynikającego
z prawidłowej eksploatacji oraz w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw osób trzecich.
ewentualnie:

Partner Prywatny winien przekazać Parking w stanie technicznym umożliwiającym jego dalsze
funkcjonowanie. W tym celu Partner Prywatny przeprowadzi remont Parkingu w zakresie
przywracających jego stan do stanu pierwotnego, z momentu oddania Parkingu do użytkowania.
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W celu dokonania zwrotu Parkingu Strony powołają w terminie ............ dni od daty zawiadomienia,
o którym mowa w § 12 ust. 12 Umowy, komisję zdawczo – odbiorczą, której połowę składu
stanowić będą przedstawiciele Partnera Prywatnego a połowę przedstawiciele Podmiotu
Publicznego. Komisja zakończy pracę i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy w ostatnim
dniu prawa Partnera Prywatnego do Eksploatacji Parkingu.
W przypadku opóźnienia w przekazaniu Parkingu z winy Partnera Prywatnego, przychody
uzyskane z Eksploatacji Parkingu w okresie pomiędzy datą wygaśnięcia prawa do Eksploatacji
Parkingu a datą podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego stanowić będą przychody
Podmiotu Publicznego, z uwzględnieniem powstałych w tym okresie uzasadnionych kosztów
i nakładów poniesionych przez Partnera Prywatnego.
W chwili podpisania Umowy Partner Prywatny składa oświadczenie w formie aktu
notarialnego w którym poddaje się egzekucji w zakresie wydania Parkingu w razie nie
wydania Parkingu z upływem okresu Eksploatacji Parkingu (art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu
postępowania cywilnego).
Działania Podmiotu Publicznego zmierzające do zachowania przez okres obowiązywania Umowy strefy płatnego
parkowania, ograniczenia liczby miejsc naziemnego parkowania, jak również prowadzenia skutecznej egzekucji
niewniesionych opłat za parkowanie oraz wyeliminowania nielegalnego parkowania, służą zwiększeniu opłacalności
inwestycji dla Partnera Prywatnego. Umowa o PPP powinna przynajmniej w zakresie deklaracji intencji Podmiotu
Publicznego przewidywać stosowne zapisy w ramach preambuły. W zależności od specyfiki danego przedsięwzięcia,
deklaracje Podmiotu Publicznego mogą przybrać charakter szczegółowych zapisów umownych.
Przez okres eksploatacji przedmiotu PPP partner prywatny jedynie korzysta z przedmiotu PPP stanowiącego zazwyczaj
własność podmiotu publicznego i czerpie z niego pożytki. Umowa powinna zatem określać zasady przeniesienia
posiadania przedmiotu PPP na podmiot publiczny po upływie okresu trwania umowy, w tym: stan przedmiotu PPP
z momentu jego przekazania, czynności formalno-prawne związane z przekazywaniem przedmiotu PPP, a także
rozliczenia stron (zasadniczo, wszelkie roszczenia partnera prywatnego o zwrot poniesionych na przedmiot PPP
nakładów powinno konsumować przekazane mu prawo do eksploatacji przedmiotu PPP).
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§ 14
KARY UMOWNE
W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu Wykonania Przedmiotu PPP,
o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu karę
umowną w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego kosztu Przedmiotu PPP, o którym
mowa w § 2 ust. 4 Umowy, za każdy dzień zwłoki.
W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego przez
Podmiot Publiczny do usunięcia wad umożliwiających dokonanie Odbioru Końcowego,
o którym mowa w § 8 ust. 9 Umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji, Partner Prywatny zapłaci
Podmiotowi Publicznemu karę umowną w wysokości ............% wartości brutto całkowitego
kosztu Przedmiotu PPP o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy, za każdy dzień zwłoki.
W przypadku wystąpienia przerwy w wykonywaniu usług parkingowych świadczonych w ramach
Eksploatacji Parkingu przez okres dłuższy niż ............ dni w danym roku kalendarzowym, z przyczyn
leżących po stronie Partnera Prywatnego, Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu karę
umowną w wysokości ............% wartości brutto całkowitego kosztu Przedmiotu PPP, o którym
mowa w § 2 ust. 4 Umowy za każdy dzień przerwy wykraczający poza wskazany powyżej okres.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Partnera Prywatnego lub w przypadku rozwiązania Umowy w trybie § 18 ust. 1 Umowy
Partner Prywatny zapłaci karę umowną w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego
kosztu Przedmiotu PPP, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Podmiotu Publicznego Podmiot Publiczny zapłaci karę umowną w wysokości ............ %
wartości brutto całkowitego kosztu Przedmiotu PPP, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Partnera Prywatnego
z przyczyn leżących po jego stronie, Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu karę
umowną w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego kosztu Przedmiotu PPP, o którym
mowa w § 2 ust. 4 Umowy, z wyłączeniem przypadków nienależytego wykonania umowy,
o jakich mowa w ust. 1, 2, 3.
Łączna wysokość kar dla Partnera Prywatnego z tytułu zwłoki, o której mowa w ust. 1 i 2 nie
może przekroczyć ............ % wartości brutto całkowitego kosztu Przedmiotu PPP, o którym
mowa w § 2 ust. 4 Umowy.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić, na zasadach
ogólnych, odszkodowania uzupełniającego.
§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ............% wartości brutto
całkowitego kosztu Przedmiotu PPP, o którym mowa w § 2 ust. 4 Umowy, zostało wniesione
przed podpisaniem Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone jest na pokrycie roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytego Wykonania Przedmiotu PPP, w szczególności z tytułu
odpowiedzialności odszkodowawczej Partnera Prywatnego, kar umownych, rękojmi za wady
i gwarancji jakości robót budowlanych.
Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy dokonane będzie na następujących warunkach:
1) Gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę równą 100 % sumy zabezpieczenia, tj. w wysokości
............................... zł (słownie: ............................... złotych 00/100) ważna będzie od dnia podpisania
Umowy, tj. od dnia ............................... r. do ............ dnia od dnia Wykonania Przedmiotu PPP,
o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy,
2) Gwarancja ubezpieczeniowa, będąca zabezpieczeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
na kwotę równą ............ % sumy zabezpieczenia, tj. w wysokości ............................... zł (słownie:
............................... złotych 00/100) ważna będzie od dnia Wykonania Przedmiotu PPP, o którym
mowa w § 3 ust. 2 Umowy do ............ dnia od dnia upływu okresu rękojmi, o którym mowa
w § 16 ust. 1 pkt 1 Umowy.
W przypadku zmiany terminu Wykonania Przedmiotu PPP i wygaśnięcia ważności gwarancji/
poręczenia Partner Prywatny zobowiązany jest do przedstawienia nowego dokumentu
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gwarancji/poręczenia najpóźniej w terminie ............ dni przed upływem okresu obowiązywania
zabezpieczenia. W razie niedochowania przez Partnera Prywatnego obowiązku, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym Podmiot Publiczny uprawniony jest do żądania wypłaty przez
gwaranta/poręczyciela kwoty równej wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie przez
Podmiot Publiczny zatrzymana, jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione
w pieniądzu, na co Partner Prywatny wyraża zgodę. Wówczas ust. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku niewykonania lub nienależytego Wykonania Przedmiotu PPP wniesione przez
Partnera Prywatnego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy lub jego część zostanie
przez Podmiot Publiczny wykorzystane do Wykonania Przedmiotu PPP zgodnego z Umową
oraz na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, na co Partner Prywatny wyraża zgodę.
Strony dopuszczają możliwość zmiany rodzaju zabezpieczenia w trakcie obowiązywania
Umowy na inny, o tej samej wartości zabezpieczenia.
§ 16
GWARANCJA I RĘKOJMIA
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Partner Prywatny udziela:
1) 60-miesięcznej gwarancji i rękojmi – w zakresie konstrukcji i posadzek Parkingu,
2) 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi – dla pozostałego zakresu robót budowlanych.
Bieg terminów gwarancji i rękojmi, o których mowa w ust. 1 rozpoczyna się w dniu następującym
po dniu dokonania Odbioru Końcowego Wykonania Przedmiotu PPP.
Partner Prywatny ponadto udzieli Podmiotowi Publicznemu ............-miesięcznej gwarancji
jakości na remonty i naprawy wykonane przez niego w ostatnim roku Eksploatacji Parkingu.
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu przekazania Parkingu Podmiotowi Publicznemu
po okresie Eksploatacji Parkingu.
Najpóźniej w dniu wygaśnięcia Umowy ze względu na upływ terminu, na jaki została ona
zawarta lub w dniu rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy z innych przyczyn
określonych w Umowie Partner Prywatny zobowiązany jest przenieść na Podmiot Publiczny
wszelkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi Wykonania
Przedmiotu PPP lub remontu, będących przedmiotem Umowy.
Z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi Partner Prywatny zobowiązuje się do usunięcia wad
fizycznych Przedmiotu PPP, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ust. 1
i ust.3.
W okresie gwarancji i rękojmi Podmiotowi Publicznemu przysługują uprawnienia z tytułu
gwarancji i rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz Umowie.

§ 17
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Podmiot Publiczny uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w okolicznościach przewidzianych
prawem, a także w przypadkach ustalonych w Umowie.
Podmiot Publiczny ma prawo odstąpić od Umowy na etapie Koncepcji i Dokumentacji
Technicznej:
1) w przypadku zwłoki w złożeniu Koncepcji i Dokumentacji Technicznej – po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego ............-dniowego terminu do ich przedłożenia,
2) w przypadku nie usunięcia przez Partnera Prywatnego wad lub nieuzasadnionego
nieuwzględnienia wniosków zgłoszonych przez Podmiot Publiczny, zgodnie z § 5 ust. 4
i 9 – po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego ............-dniowego terminu odpowiednio na
ich usunięcie lub uwzględnienie,
3) w przypadku złożenia Koncepcji lub Dokumentacji Technicznej nie spełniającej warunku
minimalnej ilości miejsc parkingowych określonej w Załączniku Nr 1 do Umowy – po
uprzednim wyznaczeniu dodatkowego ............-dniowego terminu na spełnienie tego
warunku.
Podmiot Publiczny uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Partner
Prywatny, pomimo uzyskania Pozwolenia na budowę, nie rozpocznie Wykonania Przedmiotu
PPP – po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego ............-dniowego terminu na rozpoczęcie
Wykonania Przedmiotu PPP.
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Podmiot Publiczny ma prawo odstąpienia od Umowy na etapie Wykonania Przedmiotu PPP
w przypadku przerwania przez Partnera Prywatnego robót z przyczyn dotyczących Partnera
Prywatnego lub nie usunięcia przez Partnera Prywatnego wad budowlanych zgłoszonych
przez Podmiot Publiczny lub organ nadzoru budowlanego, chyba że nieusunięcie wad wynika
z przyczyn od Partnera Prywatnego niezależnych, albo niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia,
o którym mowa w § 10 Umowy – po uprzednim wezwaniu Partnera Prywatnego odpowiednio
do podjęcia robót, usunięcia wad lub zawarcia umowy ubezpieczenia i wyznaczeniu mu w tym
celu dodatkowego ............-dniowego terminu.
Podmiot Publiczny uprawniony jest ponadto do odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki
w rozpoczęciu Eksploatacji Parkingu przekraczającego ............ dni od dnia protokolarnego
przekazania Parkingu do Eksploatacji, o którym mowa w § 12 ust. 3 Umowy.
W przypadku odstąpienia przez Podmiot Publiczny od Umowy na etapie Wykonania Przedmiotu
PPP Partner Prywatny ma obowiązek zabezpieczenia na własny koszt Placu Budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego
przekazania Placu Budowy Podmiotowi Publicznemu w terminie ............ dni od dnia złożenia
przez Podmiot Publiczny oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku odstąpienia przez Podmiot Publiczny od Umowy z przyczyn określonych
w ust. 2-5 Partnerowi Prywatnemu nie przysługują w stosunku do Podmiotu Publicznego
jakiekolwiek roszczenia o zwrot nakładów poniesionych z tytułu wykonania części Przedmiotu
PPP, ani też utraconego wynagrodzenia za skrócony okres obowiązywania Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Podmiot Publiczny w trakcie Eksploatacji Parkingu
z przyczyn niedotyczących Partnera Prywatnego Partnerowi Prywatnemu przysługuje zwrot
kosztów, wyliczony w następujący sposób:
kwota do zapłaty = (CK – KP) – O x [(CK – KP)/E]
gdzie:
CK – całkowity koszt brutto Przedmiotu PPP określony w § 2 ust. 4 Umowy,
KP – kwota zapłaty sumy pieniężnej Podmiotu Publicznego określona w § 2 ust. 3 pkt. 2 Umowy,
O – liczba lat, które upłynęły od rozpoczęcia Eksploatacji Parkingu,
E – całkowity okres Eksploatacji Parkingu określony w § 2 ust. 3 pkt. 1 Umowy.
Spłata tak wyliczonej kwoty następować będzie w ratach płatnych na koniec każdego roku
kalendarzowego, począwszy od roku następującego po roku, w którym odstąpienie od umowy
nastąpiło i trwać będzie przez pozostały okres, na jaki planowana była Eksploatacja Parkingu.
Wysokość raty rocznej wylicza się wg następującego wzoru:
Rata roczna = (CK – KP)/E.
Kwota, o której mowa w ustępie niniejszym zostanie zwaloryzowana wg wskaźnika inflacji, tj.
wskaźnika wzrostu cen towarów konsumpcyjnych i usług ogłaszanego przez GUS za okres od
dnia przekazania Parkingu do Eksploatacji do dnia odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania.
Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 2-5 może nastąpić w terminie do
............ dni od dnia powzięcia przez Podmiot Publiczny wiadomości o zaistnieniu okoliczności
uzasadniającej odstąpienie.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że Wykonanie Przedmiotu PPP
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy,
Podmiot Publiczny może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Partner Prywatny może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
§ 18
SPOSÓB I TRYB ROZWIĄZANIA UMOWY
Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w okresie Eksploatacji
Parkingu bez wypowiedzenia wyłącznie w przypadku Eksploatacji Parkingu przez Partnera
Prywatnego w sposób rażąco niezgodny z Umową.
Rozwiązanie umowy przez Podmiot Publiczny w trybie określonym w ust. 1 wymaga
uprzedniego wezwania Partnera Prywatnego do usunięcia wskazanych uchybień i wyznaczenia
mu w tym celu odpowiedniego dodatkowego terminu.
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W przypadku rozwiązania przez Podmiot Publiczny Umowy w trybie określonym w ust. 1
Partner Prywatny zobowiązany jest wydać Podmiotowi Publicznemu Parking w terminie ............
dni od dnia rozwiązania Umowy w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich.
W przypadku rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron Umowy z przyczyn dotyczących
Partnera Prywatnego, Partnerowi Prywatnemu nie przysługują wobec Podmiotu Publicznego
jakiekolwiek roszczenia o zwrot nakładów poniesionych na Wykonanie Przedmiotu PPP ani też
roszczenia z tytułu utraconego wynagrodzenia za skrócony okres obowiązywania Umowy.
W przypadku rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron Umowy z przyczyn dotyczących Podmiotu
Publicznego lub z przyczyn nie leżących po stronie żadnej ze Stron, Partnerowi Prywatnemu
przysługuje wyłącznie roszczenie o zwrot poniesionych nakładów koniecznych z tytułu
wykonania Koncepcji i Prac Projektowych oraz Wykonania Przedmiotu PPP w wysokości, o której
mowa w § 2 ust. 4 Umowy, pomniejszonej proporcjonalnie o kwotę odpowiadającą okresowi
rzeczywistej Eksploatacji Parkingu przez Partnera Prywatnego w stosunku do okresu, o którym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy pomniejszonego o okres, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.
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§ 19
ROZWIĄZANIE PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERA PRYWATNEGO,
ZMIANY WŁASNOŚCIOWE ORAZ ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA
W przypadku podjęcia przez odpowiedni organ Partnera Prywatnego uchwały o rozwiązaniu
przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego i jego likwidacji, Umowa, z zastrzeżeniem ust. 2, ulega
rozwiązaniu z dniem podjęcia uchwały o rozwiązaniu przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego.
Z tym samym dniem wygasa prawo Partnera Prywatnego do Eksploatacji Parkingu.
W przypadku rozwiązania Umowy z powodu rozwiązania przedsiębiorstwa Partnera
Prywatnego i jego likwidacji, Partner Prywatny zobowiązany jest do wydania Podmiotowi
Publicznemu Parkingu w terminie ............ dni od dnia rozwiązania Umowy w stanie wolnym od
obciążeń i praw osób trzecich.
Partnerowi Prywatnemu, po rozwiązaniu Umowy z powodu likwidacji, nie przysługują
w stosunku do Podmiotu Publicznego jakiekolwiek roszczenia z tytułu zwrotu nakładów na
Wykonanie Przedmiotu PPP ani też z tytułu utraconego wynagrodzenia za skrócony okres
obowiązywania Umowy.
Strony ustalają, że w przypadku:
a) planowanego połączenia Partnera Prywatnego z innym podmiotem,
b) planowanego podziału Partnera Prywatnego na odrębne podmioty,
c) planowanej innej zmiany statusu prawnego Partnera Prywatnego (w tym zbycia
przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego),
Partner Prywatny wystąpi do Podmiotu Publicznego o uzyskanie jego zgody na takie działania.
Podmiot Publiczny zobowiązany jest do zajęcia stanowiska, co do wniosku Partnera Prywatnego
w terminie ............ dni od jego otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza wyrażenie
zgody przez Podmiot Publiczny na planowane zmiany. Podmiot Publiczny może odmówić
zgody na takie działania Partnera Prywatnego tylko w takim wypadku, gdy połączenie, podział
lub inna zmiana statusu prawnego Partnera Prywatnego zagraża wykonaniu zobowiązań
Partnera Prywatnego wynikających z Umowy – w szczególności, gdy stan majątku podmiotu
przejmującego zobowiązania z Umowy może wywoływać wątpliwości co do jego zdolności do
wywiązania się tych zobowiązań.
ewentualnie:

1. Zmiana Partnera Prywatnego jest niedopuszczalna.
2. Za zmianę Partnera Prywatnego nie są uznawane jego zmiany organizacyjne takie jak:
łączenie, podział i przekształcanie spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek
handlowych.

1.

§ 20
OGÓLNE ZASADY PODZIAŁU RYZYK
Jeżeli odrębne postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, Partnera Prywatnego obciąża
w szczególności ryzyko prawidłowego zaprojektowania i Wykonania Przedmiotu PPP (ryzyko
budowlane), większa część ryzyka związanego z Eksploatacją Parkingu i osiąganymi pożytkami

27

parking
podziemny

2.

w okresie Umowy (ryzyko popytu), a także ryzyko dostępności Parkingu w zakresie opisanym
w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 2. Partner Prywatny ponosi ryzyko wystąpienia Siły Wyższej
z zastrzeżeniem § 21 Umowy.
Podmiot Publiczny ponosi część ryzyka popytu związanego z wykonaniem Umowy w zakresie
zapłaty sumy pieniężnej na rzecz Partnera Prywatnego, o której mowa w § 2 ust. 3 pkt. Umowy.
Podmiot Publiczny ponosi ryzyko polityczne i społeczne związane z realizacją przedmiotu
Umowy. Ponadto Podmiot Publiczny obciążają wszelkie ryzyka związane z przedmiotem Umowy
od chwili przejęcia Parkingu po okresie jego Eksploatacji przez Partnera Prywatnego, w tym
ryzyko związane z Końcową wartością Parkingu oraz ryzyko ekonomiczne i eksploatacyjne
związane z jego dalszą eksploatacją.
ewentualnie:
1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Jeżeli odrębne postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, Partnera Prywatnego obciąża
w szczególności ryzyko prawidłowego zaprojektowania i Wykonania Przedmiotu PPP (ryzyko
budowlane), całość ryzyka związanego z Eksploatacją Parkingu i osiąganymi pożytkami
w okresie Umowy (ryzyko popytu), a także ryzyko dostępności Parkingu w zakresie opisanym
w Umowie, z zastrzeżeniem ust. 2.
Podmiot Publiczny ponosi ryzyko polityczne i społeczne związane z realizacją przedmiotu
Umowy. Ponadto Podmiot Publiczny obciążają wszelkie ryzyka związane z przedmiotem
Umowy od chwili przejęcia Parkingu po okresie jego Eksploatacji przez Partnera Prywatnego,
w tym ryzyko związane z Końcową wartością Parkingu oraz ryzyko ekonomiczne
i eksploatacyjne związane z jego dalszą eksploatacją.
Strony wspólnie ponoszę ryzyko wystąpienia Siły Wyższej z zastrzeżeniem § 21 Umowy.

§ 21
SIŁA WYŻSZA
O ile Umowa nie stanowi inaczej, w wypadku gdy któraś ze Stron będzie opóźniać się, albo
nie będzie w stanie wypełnić któregoś z warunków, zobowiązań, albo podjąć działań
przewidzianych w Umowie z powodu wystąpienia Siły Wyższej, lub innej przyczyny będącej
bez winy Strony opóźnionej lub powstrzymanej, wówczas wykonanie takiego warunku,
zobowiązania albo działania będzie usprawiedliwione na okres opóźnienia i Strona będzie
uprawniona do wypełnienia takiego warunku, zobowiązania lub działania w odpowiednim
czasie po ustaniu okresu opóźnienia.
Strona, która została dotknięta przez działanie Siły Wyższej, zobowiązana jest możliwie
jak najszybciej po stwierdzeniu wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, powiadomić drugą
Stronę, dostarczając jej dowody na wystąpienie zdarzenia oraz informacji o charakterze
i zasięgu działania, jak również powinna przedstawić ocenę możliwych skutków i czasu
trwania.
W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, po spełnieniu warunku o którym mowa w ust. 2 powyżej,
do czasu ustania działania Siły Wyższej, Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich działań
mających na celu osłabienie lub uniknięcie skutków działania Siły Wyższej i wypełnienia tych
zobowiązań, wynikających z Umowy, którym działanie Siły Wyższej nie przeszkadza, a ponadto
Strony zobowiązują się do rozpoczęcia bez zbędnej zwłoki konsultacji co do skutków Siły
Wyższej, ich uniknięcia lub ograniczenia.
Jeśli działanie Siły Wyższej:
1) uniemożliwiło z powodów praktycznych lub finansowych wykonanie Umowy przez taki
czas, że miało to istotne znaczenie dla praw i obowiązków Strony, lub
2) uniemożliwiło spełnienie istotnej części zobowiązań w ramach Umowy przez czas dłuższy
niż ............ miesięcy,
każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności, powinno
zostać skierowane na adres drugiej Strony listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
§ 22
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OSOBY UPRAWNIONE DO WSPÓŁPRACY I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI
W okresie realizacji Przedmiotu PPP Podmiot Publiczny reprezentują działające łącznie:
........................, tel. ........................, e-mail: ........................ i ........................, tel. ........................, e-mail:
.........................
Partnera Prywatnego w okresie realizacji Przedmiotu PPP reprezentuje:
........................, tel.: ........................, e-mail: .........................
Kierownikiem budowy będzie:
.........................
Zmiana osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia
Podmiotu Publicznego i jest dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem posiadania przez osobę
zastępującą co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji.
W okresie Eksploatacji Parkingu Strony reprezentować będą:
1) Podmiot Publiczny – zarząd drogi – ZDM Gminy X,
2) Partnera Prywatnego - ........................
Zmiana osób i podmiotów wymienionych w ust. 1, 2 i 5 przez jedną ze Stron wymaga wyłącznie
poinformowania drugiej Strony na piśmie, ze wskazaniem osób zastępujących wraz z danymi
kontaktowymi.
Osoby upoważnione, zgodnie z niniejszą umową to osoby upoważnione na piśmie przez
Zamawiającego i Partnera Prywatnego do działania w ich imieniu i na ich rzecz w okresie
trwania Umowy w kontaktach wzajemnych, a w szczególności do dokonywania wzajemnych
uzgodnień, przekazywania dokumentów i informacji oraz do podpisywania protokołów.

§ 23
KLAUZULA SALWATORYJNA
Nieważność jakiegokolwiek zapisu Umowy nie spowoduje nieważności całej Umowy. W sytuacji
wyżej określonej Strony dokonają zmiany Umowy, w pierwszej kolejności posługując się interpretacją
pozostałych jej zapisów.
1.
2.

14

§ 24
POSTANOWIENIA KOŃCOWE, ZMIANA UMOWY
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
Wprowadzenie zmian treści Umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy pod
rygorem ich nieważności, a zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 13 u.p.p.p. i mogą być
wprowadzone w szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności14:
a) zmian stawki podatku VAT za zaprojektowanie i wybudowanie Przedmiotu PPP – poprzez
obliczenie nowej wartości podatku VAT oraz określonego w § 2 ust. 4 całkowitego koszty
Wykonania Przedmiotu PPP brutto (analogicznie – w przypadku zmian stawki podatku
VAT za sprzedaż prawa do Eksploatacji Parkingu);
b) zmian treści § 22 Umowy, dotyczących osób uprawionych do współpracy i przekazywania
informacji;
c) uchylenia, stwierdzenia nieważności, wstrzymania wykonalności, zmiany decyzji
administracyjnych;
d) zmian zmierzających do poprawienia funkcjonalnych lub ekonomicznych uwarunkowań
Eksploatacji Parkingu, pod warunkiem nienaruszenia podstawowych założeń określonych
w Umowie;
e) braku możliwości zrealizowania Przedmiotu PPP zgodnie z postanowieniami Dokumentacji
Technicznej z przyczyn nieleżących po stronie Partnera Prywatnego (w szczególności
konieczności ograniczenia liczby miejsc postojowych, innego usytuowania wjazdów na
Parking);

Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
partnera prywatnego są zakazane, chyba że podmiot publiczny przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego oraz określił
warunki takiej zmiany. Dopuszczalne jest jednak wyraźne i enumeratywne wyspecyfikowanie w umowie okoliczności
uzasadniających zmianę umowy i wskazanie zakresu takiej zmiany. Okoliczności te powinny być zawarte już we
wzorze umowy stanowiącym załącznik do opisu warunków PPP. Późniejsza zmiana umowy (już po jej zawarciu) bez
uprzedniego ujęcia tych okoliczności we wzorze umowy, będzie względnie nieważna.
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f)

3.
4.

ustalenia zasad Eksploatacji Parkingu podziemnego odmiennych niż określone w § 12
Umowy, o ile będzie to korzystne dla Stron;
g) innych okoliczności przewidzianych w umowie;
h) zwolnienia Parkingu z podatku od nieruchomości;
i) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy,
w szczególności Siły Wyższej.
Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu Umowy podlegają jurysdykcji sądów
polskich. Sądem właściwym do ich rozstrzygania jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Podmiotu Publicznego.
Umowa została sporządzona w formie pisemnej w 4 jednobrzmiących egzemplarzach,
w tym 2 egzemplarze dla Podmiotu Publicznego, a 2 egz. dla Partnera Prywatnego.

Załączniki do Umowy:
1) Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu PPP z zestawieniem kosztów poszczególnych
jego elementów,
2) Załącznik nr 2 – Imienny wykaz osób, które będą wykonywać Dokumentację Techniczną
wraz z numerami uprawnień budowlanych do projektowania,
3) Załącznik nr 3 – upoważnienie dla Partnera Prywatnego do pozyskania decyzji
administracyjnych w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego.
ewentualnie:

4) Załącznik nr 4 – Prawa i obowiązki Partnera Prywatnego w zakresie utrzymania i eksploatacji
Strefy Płatnego Parkowania.

Podmiot Publiczny
................................................
		

Partner Prywatny
................................................

Klauzule umowne
– budowa budynku użyteczności publicznej – urzędu

Informacje wstępne

Za budynek użyteczności publicznej należy uznać m.in. budynek przeznaczony na urząd, szpital,
dworzec, boisko do gry itd. Samorządy zobowiązane są budować takie obiekty, realizując swoje zadania własne. Jedną z form ich realizacji jest partnerstwo publiczno – prywatne polegające na długoterminowej, opartej na podziale zadań i ryzyk współpracy pomiędzy podmiotami: publicznym i prywatnym.
W myśl art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn.) dalej u.p.p.p. utrzymanie lub zarządzanie składnikiem majątkowym,
który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia lub jest z nim związany, jest nierozłączną cechą
każdego projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. W związku z czym,
aby przedsięwzięcie polegające na budowie budynku użyteczności publicznej – urzędu mogło być realizowane metodą PPP powinno być połączone z jego utrzymaniem lub zarządzaniem. Wybór jednego
z tych kryteriów (utrzymanie lub zarządzanie) spoczywa na Partnerze Publicznym, który powinien brać
pod uwagę każdorazowo specyfikę przedsięwzięcia.
W przypadku budowy budynku użyteczności publicznej – urzędu wraz z jego utrzymaniem lub
zarządzaniem, właściwy będzie model partnerstwa publiczno – prywatnego (tryb zamówień publicznych). Uzasadnieniem dla jego zastosowania, jest fakt, iż wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie
pochodzić w całości od Partnera Publicznego. Przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu budynku
użyteczności publicznej – urzędu wraz z jego utrzymaniem lub zarządzaniem przez określony czas, nie
będzie generowało dla Partnera Prywatnego żadnych pożytków, z których mogłoby się składać wynagrodzenie tego ostatniego. Przy takim założeniu, zgodnie z art. 4 ust. 2 u.p.p.p. właściwym trybem
wyboru Partnera Prywatnego będzie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) dalej u.p.z.p. W związku z czym przedsięwzięcie to musi przybrać
następującą strukturę:
a) wybór Partnera Prywatnego nastąpi w oparciu o przepisy u.p.z.p.,
b) model finansowo-prawny przedsięwzięcia oparty będzie o przepisy u.p.p.p.,
c) zadanie Partnera Prywatnego polegać będzie na wybudowaniu i utrzymaniu budynku
użyteczności publicznej – urzędu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,

budynek użyteczności
publicznej

I.

ewentualnie:
zadanie Partnera Prywatnego polegać będzie na wybudowaniu i zarządzaniu budynku użyteczności
publicznej – urzędu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
ewentualnie:
zadanie Partnera Prywatnego polegać będzie na zaprojektowaniu, wybudowaniu i utrzymaniu budynku użyteczności publicznej – urzędu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
ewentualnie:
zadanie Partnera Prywatnego polegać będzie na zaprojektowaniu, wybudowaniu i zarządzaniu budynkiem użyteczności publicznej – urzędu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
d) Partner Prywatny ponosi głównie ryzyko wybudowania, utrzymania lub zarządzania budynkiem
użyteczności publicznej - urzędu. Ewentualnie również ryzyko zaprojektowania tego budynku.
W zakresie budowy Partner Prywatny ponosi ryzyka powodujące zmiany kosztów i terminów
związanych z realizacją budowy, przebudowy lub rozbudowy w ramach przedsięwzięcia, jak
również ryzyko związane z funkcjonowaniem udostępnionych już składników majątkowych.
W zakresie utrzymania lub zarządzania budynkiem użyteczności publicznej - urzędu Partner
Prywatny ponosi ryzyko zapewnienia dostępności budynku przez cały czas trwania Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem,
e) czas trwania umowy wynosić będzie …………………………… ,
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f) nieruchomość na której będzie realizowane niniejsze przedsięwzięcie będzie wniesiona w
formie wkładu własnego przez Partnera Publicznego w postaci składnika majątkowego na
zasadach opisanych w art. 9 ust. 1 u.p.p.p. w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania,
najmu lub dzierżawy.

budynek użyteczności
publicznej

II. Ramy prawne
Kluczowe i obligatoryjne elementy treści umów o partnerstwie publiczno - prywatnym wynikać
będą każdorazowo z przepisów u.p.p.p. i u.p.z.p. Ze względu na postanowienia art. 4 ust. 2 u.p.p.p. do
umowy zastosowanie znajdą przepisy tej ustawy, ale będzie ona również podlegała regułom określonym w u.p.z.p. Przepisy tej ostatniej ustawy określają zakres, formę oraz sposób wykonywania umów
zawartych w tym trybie. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym zawarta w trybie u.p.z.p. powinna zawierać katalog postanowień charakterystycznych dla umów zawartych w drodze jednego z postępowań opisanych w u.p.z.p.
Ze względu na wymogi procesu inwestycyjnego oraz specyfikę budynków użyteczności publicznej, postanowienia umów partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę i utrzymanie budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu powinny uwzględniać postanowienia szeregu odrębnych aktów prawnych, w tym w szczególności: ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.), ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Umowa oparta
będzie również m.in. o przepisy regulujące zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi,
zasady ochrony praw autorskich, a także ogólne zasady kształtowania stosunków zobowiązaniowych,
w szczególności: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej „Kodeks cywilny” oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
III. Przykładowe klauzule umowne

UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

zawarta w dniu .................................... r. w .................................... pomiędzy:
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................................................., reprezentowaną przez ...................................., - zwana dalej Partner Publiczny,
a
.................................................
ul. ................................................. posiadająca nr NIP...................................., REGON ....................................,
reprezentowana przez:
1. ................................................................................,
2. ................................................................................,
zwana dalej Partner Prywatny,
przy czym Partner Publiczny oraz Partner Prywatny zwani będą łącznie w dalszej treści Umowy
również Stronami.
Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania na wybór Partnera
Prywatnego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno
– prywatnym (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 19 poz. 100 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.).

PREAMBUŁA
Zważywszy, że:
a) Intencją Partnera Publicznego jest wybudowanie i utrzymanie budynku użyteczności
publicznej – urzędu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w .............................. przy
ul. ................................... przez Partnera Prywatnego posiadającego niezbędną wiedzę oraz
doświadczenie w zakresie organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.

b) Intencją Partnera Publicznego jest wybudowanie i zarządzanie budynkiem użyteczności
publicznej – urzędu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ............................... przy
ul. ................................... przez Partnera Prywatnego posiadającego niezbędną wiedzę oraz
doświadczenie w zakresie organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
ewentualnie:
c) Intencją Partnera Publicznego jest zaprojektowanie, wybudowanie i utrzymanie budynku
użyteczności publicznej – urzędu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
w ................................... przy ul. ................................... przez Partnera Prywatnego posiadającego niezbędną
wiedzę oraz doświadczenie w zakresie organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
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ewentualnie:

ewentualnie:
d) Intencją Partnera Publicznego jest zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie budynkiem
użyteczności publicznej – urzędu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
w ................................... przy ul. ................................... przez Partnera Prywatnego posiadającego niezbędną
wiedzę oraz doświadczenie w zakresie organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
Strony postanawiają, co następuje:
§1
DEFINICJE
1. Na potrzeby interpretacji niniejszej Umowy Strony ustalają następujące definicje dla pojęć
występujących w Umowie:
a) Urząd – należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, który spełnia wymagania określone w Umowie;
b) Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie Urzędu w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę Urzędu;
c) Roboty budowlane - należy przez to rozumieć Budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce Urzędu;
d) Decyzje administracyjne – należy przez to rozumieć wszelkie decyzje i pozwolenia
administracyjne.
e) Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym Urzędzie Robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy
czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
f) Rok rozliczeniowy – należy przez to rozumieć 12 następujących po sobie miesięcy, po
upływie których Partnerowi Prywatnemu przysługuje wynagrodzenie;
g) Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z Urzędem, zapewniające możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
h) Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są Roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza Budowy,
i) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania Robót budowlanych;
j) Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć ostateczną decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie Robót budowlanych;
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k) Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć Pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące wykonania Robót budowlanych,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku wykonania Robót budowlanych,
metodą montażu - także dziennik montażu,
l) Nakład inwestorski – należy przez to rozumieć nakłady finansowe lub rzeczowe,
których celem jest stworzenie nowego Urzędu lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa,
rekonstrukcja lub modernizacja) istniejącego, a także nakłady na tzw. pierwsze
wyposażenie;
m) Siła wyższa – należy przez to rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części,
na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy
zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły wyższej Strony uznają
w szczególności:
− klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne obejmujące swoim działaniem Teren budowy;
− akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
− działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrażające porządkowi publicznemu,
− strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje
mające wpływ na wykonanie niniejszego przedsięwzięcia,
Nie uznaje się za Siłę wyższą:
− strajków w przedsiębiorstwach należących do Stron oraz w przedsiębiorstwach,
z którymi łączą Strony umowy lub z którymi Strony zamierzały zawrzeć umowy,
− utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia
standingu finansowego z innych przyczyn. W szczególności za Siłę wyższą nie uważa
się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję
finansową Partnera Prywatnego,
− zmniejszenia się podaży jakichkolwiek materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług
koniecznych do realizacji zobowiązania,
− trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania
zobowiązania,
− wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług koniecznych do realizacji
zobowiązania,
− zmiany w przepisach prawnych;
n) Wada fizyczna – należy przez to rozumieć niezdatność do użytkowania urzędu lub
niezgodność którejkolwiek części świadczenia objętego Umową z treścią Umowy i treścią
załączników do Umowy, a także z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
1.
2.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Niniejsza Umowa jest umową o partnerstwie publiczno – prywatnym w rozumieniu art. 7
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2009 r .
Nr 19 poz. 100 z późn. zm.) .
Przedmiot Umowy obejmuje przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu i utrzymaniu Urzędu
wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ................................ przy ul. ...............................
w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z ustawą o partnerstwie publicznoprywatnym.
ewentualnie:

Przedmiot Umowy obejmuje przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu i zarządzaniu Urzędem
wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ................................ przy ul. ................................
w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z ustawą o partnerstwie publicznoprywatnym.
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ewentualnie:
Przedmiot Umowy obejmuje przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu
i utrzymaniu Urzędu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w .............................. przy
ul. .............................. w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z ustawą o partnerstwie
publiczno-prywatnym.
ewentualnie:

3.

Przedmiot umowy dzieli się na dwa etapy, tj.:
a) Etap I: wybudowanie Urzędu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
w .............................. przy ul. .............................. wraz ze sporządzeniem projektów, dokumentacji
i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.
ewentualnie:

Etap I: zaprojektowanie i wybudowanie Urzędu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem
terenu w .............................. przy ul. .............................. wraz ze sporządzeniem projektów,
dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.
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Przedmiot Umowy obejmuje przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu
i zarządzaniu Urzędem wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w .............................. przy
ul. .............................. w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z ustawą o partnerstwie
publiczno-prywatnym.

b) Etap II: utrzymanie wybudowanego Urzędu wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem
terenu w .............................. przy ul. .............................. .
ewentualnie:

Etap II: zarządzanie wybudowanym Urzędem wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem
terenu w .............................. przy ul. .............................. .

4.

Szczegółowe warunki, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy określa załącznik nr 1 stanowiący
„Dokumentację projektową” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
ewentualnie:

Szczegółowe warunki, które należy uwzględnić przy projektowaniu i wykonaniu przedmiotu
Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy określa załącznik nr 1 stanowiący
„Program funkcjonalno-użytkowy” (wytyczne do projektowania i wykonania), załącznik nr 2
stanowiący „Dokumentację geotechnicznych warunków gruntowo-wodnych dla projektowanego
Urzędu na działce nr .............................. przy ul. .............................. w ..............................” zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
5.

Integralną częścią niniejszej Umowy są:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
b) oferta złożona przez Partnera Prywatnego.

§3
WYBUDOWANIE URZĘDU
ewentualnie:

1.

ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE URZĘDU
Partner Prywatny zobowiązuje się do wybudowania Urzędu wraz z infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu w ............................... przy ul. .............................. zgodnie z „Dokumentacją
projektową”, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej,
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn.
zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z należytą starannością.
ewentualnie:

Partner Prywatny zobowiązuje się do zaprojektowania i wybudowania Urzędu wraz
z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ............................... przy ul. ............................... zgodnie
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3.

z „Programem funkcjonalno-użytkowym”, „Dokumentacją geotechniczną warunków gruntowowodnych dla projektowanego Urzędu na działce nr ................................ przy ul. ................................
w ................................”, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej,
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z należytą starannością.
Partner Publiczny oświadcza, iż uprawniony jest do dysponowania nieruchomością, na terenie
której będzie realizowany przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Partner Publiczny zobowiązuje się sprzedać Partnerowi Prywatnemu nieruchomość, na terenie
której będzie realizowany przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Projekt umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Partner Publiczny
ma prawo odkupu od Partnera Prywatnego wskazanej wyżej nieruchomości, wraz z upływem
okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
ewentualnie:

Partner Publiczny na czas trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się zawrzeć z Partnerem
Prywatnym umowę użyczenia nieruchomości, na terenie której będzie realizowany przedmiot
Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Projekt umowy użyczenia stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Umowa użyczenia stanowi integralną część Umowy i wygasa
wraz z upływem okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
ewentualnie:
Partner Publiczny zobowiązuje się obciążyć nieruchomość, na terenie której będzie realizowany
przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy, na rzecz Partnera Prywatnego
prawem jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Prawo to wygasa wraz
z upływem okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
ewentualnie:
Partner Publiczny na czas trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się zawrzeć z Partnerem
Prywatnym umowę najmu nieruchomości, na terenie której będzie realizowany przedmiot Umowy
określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Projekt umowy najmu stanowi załącznik nr 4
do niniejszej Umowy. Umowa najmu stanowi integralną część Umowy i wygasa wraz z upływem
okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
ewentualnie:
Partner Publiczny na czas trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się zawrzeć z Partnerem
Prywatnym umowę dzierżawy nieruchomości, na terenie której będzie realizowany przedmiot
Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Projekt umowy dzierżawy stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Umowa dzierżawy stanowi integralną część Umowy i wygasa
wraz z upływem okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
4.
5.
6.

W celu wykonania Urzędu Partner Publiczny zobowiązuje się udostępnić Partnerowi
Prywatnemu energię elektryczną oraz wodę.
Partner Prywatny zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a)
niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem prac ustalonym z Partnerem Publicznym.
Partner Prywatny realizuje przedmiot Umowy w zakresie określonym w § 2 ust. 3 pkt a)
niniejszej Umowy jako inwestor zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poz. zm.).
§4
UTRZYMANIE URZĘDU
ewentualnie:

1.
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ZARZĄDZANIE URZĘDEM
Partner Prywatny zobowiązuje się utrzymać wybudowany Urząd wraz z infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu w ................................ przy ul. ................................ zgodnie
z jego przeznaczeniem, niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
współżycia społecznego. W szczególności zobowiązuje się do:

g)
h)

Partner Prywatny zobowiązuje się zarządzać wybudowanym Urzędem wraz z infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu w ................................ przy ul. ................................ zgodnie z jego
przeznaczeniem, niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
współżycia społecznego. W szczególności zobowiązuje się do:
prowadzenia książki Obiektu Budowlanego oraz gromadzenia i przechowywania innych
dokumentów budowlanych.
Obowiązek założenia i prowadzenia w/w książki został określony w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego
(Dz. U. Nr 120 poz. 1134).
utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości i Urzędu na nim usytuowanego,
utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń
znajdujących się w Urzędzie,
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, w tym uruchomienia i utrzymania systemu
monitoringu w zakresie nie ingerującym w prywatność osób trzecich
organizowania, prowadzenia konserwacji i napraw bieżących. W szczególności dokonywanie
napraw Urzędu, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie poprzedniego stanu
Urzędu uszkodzonego, niezależnie od przyczyn,
zawierania umów na dostawę energii elektrycznej, co, wody, usuwanie nieczystości, usługi
kominiarskie i inne niezbędne usługi,
wykonywania audytu energetycznego,
brak tego przepisu

i)

brak tego przepisu

a)

b)
c)

d)
e)
f)

2.
3.
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ewentualnie:

ewentualnie:

sporządzanie protokołów szkód i utrzymanie w tych sprawach kontaktów z firmami
ubezpieczeniowymi,

ewentualnie:

terminowe dokonywanie opłat z tytułu ubezpieczenia Urzędu i zobowiązań podatkowych,

j) utrzymanie i pielęgnacja zieleni, trawników, drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
k) utrzymanie w czystości i bieżąca konserwacja wszystkich chodników i jezdni wewnętrznych
dróg dojazdowych oraz opasek wokół Urzędu i dojść do niego,
l) odśnieżanie w okresie zimy i zabezpieczanie przed poślizgiem chodników, dojść oraz dróg
dojazdowych,
m) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej,
n) zapewnienie dyżurów w sytuacjach awaryjnych, podczas pożarów, klęsk żywiołowych
i w uzasadnionych przypadkach podczas innych zdarzeń losowych,
o) przeprowadzenie kompleksowej deratyzacji 2 razy w roku,
p) przeprowadzenie dezynfekcji i deratyzacji w przypadkach: plagi insektów i w innych
uzasadnionych sytuacjach,
q) wywóz odpadów stałych z terenów objętych utrzymaniem i pielęgnacją na miejskie
wysypisko śmieci,
r) egzekwowanie od firm wywozowych ustawienia pojemników na odpady w stałych
miejscach do tego wyznaczonych,
s) dokonywaniu co ................................ miesięcy kontroli stanu technicznego poszczególnych
elementów Urzędu, w tym instalacji gazowej oraz kominowej,
t) ponoszenia innych obowiązków opisanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Partner Prywatny zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust.
3 pkt b) niniejszej Umowy z należytą starannością, a także do chronienia interesów Partnera
Publicznego w toku realizacji powierzonych zadań i czynności.
Przy wykonywaniu czynności objętych niniejszą Umową Partner Prywatny zobowiązany jest
współpracować z właściwymi przedmiotowo wydziałami Partnera Publicznego.
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6.

1.
2.
3.
1.

Konserwacje i drobne naprawy Partner Prywatny zobowiązuje się realizować wg bieżących
potrzeb zapewniając utrzymanie zasobów w sprawności użytkowej.
Partner Prywatny zobowiązany jest niezwłocznie zabezpieczyć Urząd przed skutkami
zaistniałych awarii oraz usuwać je w ramach wydatków zaplanowanych w planie potrzeb
dokonywania napraw bieżących w danym roku.
Partner Prywatny może zlecać wykonanie poszczególnych obowiązków wynikających
z niniejszego paragrafu osobom trzecim, pozostaje odpowiedzialny za ich działanie i zaniechanie,
jak za swoje własne.
§5
WARTOŚĆ UMOWY
Wartość Umowy za I etap wyrażony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy wynosi ……
Wartość Umowy za II etap wyrażony w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy wynosi ……
Łączna wartość Umowy wynosi ................................

§6
PODZIAŁ RYZYK
Partner Prywatny zobowiązuje się do poniesienia następujących ryzyk:
a) brak tego podpunktu.
ewentualnie:

zaprojektowania Urzędu,

b) budowy Urzędu – należy przez to rozumieć ryzyka powodujące zmiany kosztów i terminów
związanych z realizacją Robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia, jak również
ryzyka związane z funkcjonowaniem udostępnionych już składników majątkowych,
w szczególności ryzyko:
− opóźnienia w zakończeniu Robót budowlanych,
− niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania Robót
budowlanych,
− wzrostu kosztów,
− wystąpienia nieścisłości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
− związane z wpływem czynników zewnętrznych,
− brak tego podpunktu
		ewentualnie:

wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji
projektowej,

−
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związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych
technologii,
− wystąpienia Wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność
składnika majątkowego;
c) zapewnienia dostępności przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej
Umowy przez cały czas jej trwania zgodnie z jego przeznaczeniem – należy przez to
rozumieć ryzyka wpływające na sposób, jakość lub ilość dostarczanych w ramach realizacji
niniejszej Umowy usług, w szczególności ryzyko:
− związane z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług,
− związane z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości,
− braku zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi,
− wzrostu kosztów,
− związane ze sposobem i jakością prac wykonywanych w celu dostarczenia usług,
− nieodpowiedniej kwalifikacji pracowników,
− związane z dostępnością i jakością nakładów lub składników majątkowych potrzebnych
do realizacji przedsięwzięcia,
− wystąpienia zmian technologicznych;

1.
2.

budynek użyteczności
publicznej

2.

d) ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych – należy przez to rozumieć
ryzyko wartości materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia realizacji
niniejszej Umowy.
Partner Publiczny zobowiązuje się do poniesienia następujących ryzyk:
a) ryzyko związane z popytem – należy przez to rozumieć ryzyka powodujące zmianę popytu
na określone usługi,
b) ryzyko związane z przygotowaniem przedsięwzięcia - należy przez to rozumieć ryzyka
wpływające na koszt i czas trwania procesu przetargowego, w szczególności ryzyko:
− związane z dostępnością informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia,
− wprowadzania zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
− związane ze sposobem i jakością prowadzenia postępowania na wybór Partnera
Prywatnego,
− rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia;
c) ryzyko o charakterze legislacyjnym – należy przez to rozumieć ryzyko wystąpienia
zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięcia w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego;
d) ryzyko regulacyjne - należy przez to rozumieć ryzyko wystąpienia zmian w regulacjach
dotyczących systemów opłat w ramach danej dziedziny usług użyteczności publicznej,
które mają wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia lub w wyniku których zmianie
ulegnie zakres praw i obowiązków stron w ramach przedsięwzięcia;
e) ryzyko związane z wystąpieniem Siły wyższej,
f) ryzyko związane z lokalizacją przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć ryzyko wpływające
na dostępność terenu przeznaczonego do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
− związane ze stanem prawnym nieruchomości,
− wynikające z właściwości istniejącej infrastruktury,
g) ryzyko związane z przekazywaniem składników majątkowych - należy przez to rozumieć
ryzyko wpływające na warunki i terminy przekazywania składników majątkowych
w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
− związane ze stanem składników majątkowych przed ich przekazaniem,
− związane z wykonaniem obowiązków i egzekucją praw związanych z dokonaniem
przekazania.
§7
TERMINY
Umowa zostaje zawarta na okres …………….. lat od dnia jej zawarcia.
Wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy nastąpi
w terminie ……….. lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy tj. do dnia ………………… r. Termin
ten będzie uznawany za dochowany, jeżeli przed jego upływem nastąpi łączne spełnienie
następujących przesłanek:
a) wybudowanie Urzędu zgodnie z „Dokumentacją projektową”, specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poz. zm.), przepisami wykonawczymi do
tej ustawy oraz z należytą starannością.
ewentualnie:

zaprojektowanie i wybudowanie Urzędu zgodnie z „Programem funkcjonalno-użytkowym”,
„Dokumentacją geotechniczną warunków gruntowo-wodnych dla projektowanego Urzędu
na działce nr ……………… przy ul. …………….. w ……………………”, specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poz. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy
oraz z należytą starannością.

b) zakończenie wszystkich Robót budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prób oraz sprawdzeń nowo wybudowanego Urzędu,
c) otrzymanie przez Partnera Prywatnego od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie
Urzędu.
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3.
4.

budynek użyteczności
publicznej

5.
6.

7.

1.

Partner Prywatny może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
nastąpi z powodu Siły wyższej.
Partner Prywatny może wystąpić z żądaniem określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu,
nie później niż w terminie ................................ od dnia zaistnienia Siły wyższej. Ciężar dowodu
w zakresie niedochowania w/w terminu spoczywa na Partnerze Prywatnym.
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy
nastąpi dnia następnego po dniu, w którym zostanie wykonany przedmiot Umowy określony
w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Okres wykonywania przedmiotu Umowy określonego
w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy wynosić będzie ......... lat.
Jeżeli Partner Prywatny nie wykona przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a)
niniejszej Umowy w terminie wyrażonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku innym niż
przedstawiony w ust. 3 niniejszego paragrafu, okres realizacji przedmiotu Umowy określonego
w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy zostanie odpowiednio skrócony o okres przedłużonej
realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Jeżeli Partner Prywatny nie wykona przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej
Umowy w terminie wyrażonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku określonym w ust.
3 niniejszego paragrafu, czas trwania Umowy zawarty w ust. 1 niniejszego paragrafu, ulega
wydłużeniu o okres przedłużonego okresu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2
ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.

§ 8.
WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO
Wynagrodzenie Partnera Prywatnego od Partnera Publicznego wynosi ……………………. netto.
Wynagrodzenie jest wypłacane Partnerowi Prywatnemu w każdym roku okresu wykonywania
Umowy, o którym mowa w § 7 ust. 5 niniejszej Umowy.
ewentualnie:

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego od Partnera Publicznego wynosi ……………………. netto.
Wynagrodzenie jest wypłacane Partnerowi Prywatnemu w każdym roku okresu wykonywania
niniejszej Umowy.
2.
3.
4.

Partner Publiczny wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu płacić będzie
Partnerowi Prywatnemu w miesięcznych ratach. Rozliczenie między Stronami będzie
dokonywane za pośrednictwem faktur VAT.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie corocznie waloryzowane przez
Partnera Publicznego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny.
Prawo do wynagrodzenia przysługiwać będzie Partnerowi Prywatnemu dnia następnego po
dniu, w którym zostanie wykonany przez niego przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a)
niniejszej Umowy.
ewentualnie:

brak tego przepisu
5.
6.
7.

8.
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Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszelkie poniesione
przez Partnera Prywatnego nakłady związane z realizacją przedmiotu Umowy określonego
w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, w tym Nakład inwestorski wynikający z realizacji przedmiotu
Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje żadna inna forma wynagrodzenia, za wyjątkiem
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Partner Prywatny ma prawo domagać się od Partnera Publicznego zwiększenia wysokości
wynagrodzenia, za dany Rok rozliczeniowy, jeżeli nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego,
która zwiększy obciążenia podatkowe Partnera Prywatnego o ile mają one bezpośredni związek
z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.
W przypadku określonym w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy wysokość wynagrodzenia w danym
Roku rozliczeniowym wyrażonej w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie, odpowiednio

pomniejszona o okres przedłużonej realizacji przez Partnera Prywatnego przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.

1.

§9
KONTROLA REALIZACJI I ETAPU
Partner Publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez Partnera
Prywatnego. W szczególności ma prawo do kontroli:
a) brak tego podpunktu,
ewentualnie:

2.

3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

b) Budowy przez Partnera Prywatnego Urzędu określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej
Umowy.
Brak tego przepisu
ewentualnie:

Partner Publiczny ma prawo żądać od Partnera Prywatnego zmiany opracowanego projektu
budowlanego, jeżeli sprzeczny jest on z „Programem funkcjonalno-użytkowym”, „Dokumentacją
geotechniczną warunków gruntowo-wodnych dla projektowanego Urzędu na działce nr .........
przy ul..................................... w ....................................”, specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
zasadami wiedzy technicznej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z poz. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Partner Publiczny może
wyznaczyć Partnerowi Prywatnemu termin, w którym ma zmienić opracowany projekt budowlany.

budynek użyteczności
publicznej

opracowanego projektu budowlanego i innych projektów stosownie do potrzeb.

Przedstawiciele Partnera Publicznego mają w każdym czasie prawo wstępu na Teren budowy
oraz kontroli zgodności jej realizacji z projektem i Pozwoleniem na budowę, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Partner Publiczny ma prawo do sprawdzenia jakości wykonywanych przez Partnera
Prywatnego Robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganiu zastosowania przez Partnera Prywatnego wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Partner Publiczny ma prawo sprawdzania Robót budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowego Urzędu i przekazania go do użytkowania.
Partner Publiczny ma prawo do kontroli faktycznie wykonanych Robót budowlanych oraz
żądania od Partnera Prywatnego usunięcia Wad fizycznych, a także do kontrolowania rozliczeń
budowy. Partner Publiczny może wyznaczyć Partnerowi Prywatnemu termin, w którym
wykryte Wady fizyczne winny być przez niego usunięte.
§ 10
KONTROLA REALIZACJI II ETAPU
Partner Publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez Partnera
Prywatnego. W szczególności Partner Publiczny ma prawo kontroli, czy Partner Prywatny
realizuje przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy zgodnie z wymogami
określonymi w § 4 niniejszej Umowy.
Przedstawiciele Partnera Publicznego mają w każdym czasie prawo wstępu na teren Urzędu
oraz kontroli prac wykonywanych przez Partnera Prywatnego.
Partner Publiczny ma prawo żądać od Partnera Prywatnego wglądu do dokumentacji jego
przedsiębiorstwa, związanego z realizacją przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b)
niniejszej Umowy.
Partner Publiczny ma prawo domagać się od Partnera Prywatnego zmiany sposobu realizacji
przedmiotu Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy, jeżeli narusza wymogi
określone w § 4 niniejszej Umowy. Partner Publiczny może wyznaczyć Partnerowi Prywatnemu
termin, w którym winien zostać przez niego zmieniony sposób realizacji przedmiotu Umowy
określony w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy.
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1.

budynek użyteczności
publicznej

2.
1.
2.

1.
2.
3.

§ 11
OSOBY UPRAWNIONE DO WSPÓŁPRACY W IMIENIU STRON
W okresie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, Partnera
Publicznego reprezentuje ...................................., który wyznacza .................................... jako osobę do
bezpośredniego kontaktowania się z Partnerem Prywatnym.
Partnera Prywatnego w okresie realizacji Umowy reprezentuje: .....................................
§ 12
UBEZPIECZENIE
Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach związane
z wykonaniem przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.
Partner Prywatny będzie posiadał przez cały okres związania Umową ważną polisę lub
inny dokument potwierdzający dokonanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej przez Partnera Prywatnego działalności o sumie nie mniejszej niż
………………………..................zł na jedno lub wszystkie zdarzenia.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Partner Prywatny wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ...................
% jej wartości, co stanowi kwotę .................................... .
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie miało formę .................................... .
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Partner Publiczny uprawniony
jest do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i przeznaczenia go na
pokrycie roszczeń z tego tytułu.
§ 14
GWARANCJA

1.

Partner Prywatny udziela:
a) Brak tego przepisu,
ewentualnie:

.................................... - miesięcznej gwarancji – na dokumentację projektową,

2.
3.
4.
5.

1.
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b) .................................... - miesięcznej gwarancji – w zakresie konstrukcji i posadzek w Urzędzie,
c) .................................... - miesięcznej gwarancji – dla pozostałego zakresu Robót budowlanych.
Partner Prywatny udzieli Partnerowi Publicznemu gwarancji opisanej w ust. 1 niniejszego
paragrafu do wysokości .................................... .
Bieg terminów gwarancji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się w dniu
następującym po dniu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej
Umowy.
Partner Prywatny ponadto udzieli Partnerowi Publicznemu ……….. - miesięcznej gwarancji
jakości na bieżące naprawy wykonane przez niego w ostatnim roku wykonywania Umowy. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu wygaśnięcia prawa do realizacji przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy.
Z tytułu udzielonej gwarancji Partner Prywatny zobowiązuje się do usunięcia Wad fizycznych
przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, jeżeli wady te ujawnią się
w ciągu terminu określonego w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu.
§ 15
ZWROT URZĘDU PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY
Najpóźniej w dniu wygaśnięcia prawa do realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2
ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy, tj. z upływem okresu obowiązywania Umowy, Partner Publiczny
zobowiązuje się odkupić od Partnera Prywatnego nieruchomość wraz z Urzędem oraz z wszelką
dokumentacją i instrukcjami z nią związanymi, za zwrotem ustalonej ceny i po uwzględnieniu
jej waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 2.

ewentualnie:

2.
3.
4.

Partner Prywatny winien przekazać Urząd w stanie technicznie niepogorszonym
i umożliwiającym jego dalsze funkcjonowanie, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia
wynikającego z prawidłowej eksploatacji oraz w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw
osób trzecich.
Partner Prywatny może żądać zwrotu nakładów koniecznych poniesionych w okresie Budowy,
po zakończeniu Umowy z tytułu zrealizowania Umowy, o ile została ona rozwiązana z wyłącznej
winy Partnera Publicznego.
W celu odkupienia Urzędu Strony powołają w terminie .................. przed dniem wygaśnięcia
niniejszej Umowy komisję zdawczo – odbiorczą, której połowę składu stanowić będą
przedstawiciele Partnera Publicznego a połowę przedstawiciele Partnera Prywatnego.
Komisja zakończy prace i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy najpóźniej w ostatnim dniu
obowiązywania Umowy.
ewentualnie:

budynek użyteczności
publicznej

Najpóźniej w dniu wygaśnięcia prawa do realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust.
3 pkt b) niniejszej Umowy, tj. z upływem okresu obowiązywania Umowy, Partner Prywatny
zobowiązuje się do przekazania Partnerowi Publicznemu nieruchomości wraz z Urzędem oraz
z wszelką dokumentacją i instrukcjami z nią związanymi, z zastrzeżeniem ust. 2.

W celu dokonania zwrotu Urzędu Strony powołają w terminie ................... przed dniem wygaśnięcia
niniejszej Umowy komisję zdawczo – odbiorczą, której połowę składu stanowić będą przedstawiciele
Partnera Publicznego a połowę przedstawiciele Partnera Prywatnego. Komisja zakończy prace
i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

§ 16.
KARY UMOWNE
W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wykonania przedmiotu
Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy, zapłaci on Partnerowi Publicznemu
karę umowną w wysokości ................... % wartości Umowy za każdy dzień zwłoki.
Brak tego przepisu
ewentualnie:

W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego do zmiany
opracowanych projektów, przez Partnera Publicznego w oparciu o § 9 ust. 2 niniejszej Umowy,
Partner Prywatny zapłaci Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości ............................... %
wartości Umowy za każdy dzień zwłoki.

W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego do usunięcia
Wad fizycznych, przez Partnera Publicznego w oparciu o § 9 ust. 6 niniejszej Umowy, Partner
Prywatny zapłaci Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości ................... % wartości
Umowy za każdy dzień zwłoki.
W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego do zmiany
sposobu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy, przez
Partnera Publicznego w oparciu o § 10 ust. 4 niniejszej Umowy, Partner Prywatny zapłaci Partnerowi
Publicznemu karę umowną w wysokości ................... % wartości Umowy za każdy dzień zwłoki.
W przypadku wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust.
3 pkt b) niniejszej Umowy przez okres dłuższy niż ................... w danym Roku rozliczeniowym
z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, zapłaci on Partnerowi Publicznemu karę
umowną w wysokości ................... % wartości Umowy za każdy dzień przerwy wykraczający poza
wskazany powyżej okres.
W przypadku odstąpienia od Umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Partnera Prywatnego, zapłaci ona karę umowną w wysokości ................... % wartości
Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Partnera Publicznego, zapłaci ona karę umowną w wysokości ................... % wartości Umowy.
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W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Partnera Prywatnego
z przyczyn leżących po jego stronie, zapłaci ona Partnerowi Publicznemu karę umowną
w wysokości ................... % wartości Umowy.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa w pełni poniesionej przez Strony szkody, mogą one dochodzić
na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.

§ 17
SPOSÓB I TRYB ROZWIĄZANIA UMOWY
Partnerowi Publicznemu przysługuje prawo rozwiązania za okresem wypowiedzenia niniejszej
Umowy w trakcie jej trwania, jeżeli Partner Prywatny jej nie wykonuje lub wykonują ją w sposób
nienależyty. Okres wypowiedzenia wynosi ................... dni.
Podstawą do rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu jest m.in.
nie wykonywanie przez Partnera Prywatnego przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3
pkt a) niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem prac określonym w § 3 ust. 6 niniejszej
Umowy.
Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego
wezwania Partnera Prywatnego do usunięcia wskazanych uchybień i wyznaczenie mu w tym
celu odpowiedniego dodatkowego terminu.
W przypadku rozwiązania przez Partnera Publicznego niniejszej Umowy w trybie określonym w ust.
1 niniejszego paragrafu Partner Prywatny zobowiązany jest sprzedać Partnerowi Publicznemu
nieruchomość, na terenie której miał realizować przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej
Umowy, wraz z Urzędem, jeżeli został wybudowany wraz ze wszelką dokumentacją, instrukcjami
z nim związanymi, za zwrotem ustalonej ceny i po uwzględnieniu jej waloryzacji.
ewentualnie:

W przypadku rozwiązania przez Partnera Publicznego Umowy w trybie określonym w ust. 1
niniejszego paragrafu Partner Prywatny zobowiązany jest wydać Partnerowi Publicznemu
nieruchomość, na terenie której miał realizować przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej
Umowy, wraz z Urzędem, jeżeli został wybudowany wraz ze wszelką dokumentacją, instrukcjami
z nim związanymi.
5.

1.

W przypadku rozwiązania, przez Partnera Publicznego Umowy z przyczyn dotyczących
Partnera Prywatnego, Partnerowi Prywatnemu przysługuje wobec Partnera Publicznego
roszczenie o zwrot nakładów koniecznych poniesionych w okresie Budowy.

§ 18
ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PARTNERA PRYWATNEGO
W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub
utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy, wynikających
z przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu
ze skutkiem natychmiastowym. Z tym samym dniem Partner Prywatny zobowiązuje się odsprzedać
Partnerowi Publicznemu nieruchomość, na terenie której miał realizować przedmiot Umowy
określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz z Urzędem, jeżeli został wybudowany.
ewentualnie:

W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub
utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy, wynikających
z przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza Umowa ulega
rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Z tym samym dniem wygasa prawo Partnera
Prywatnego do użytkowania nieruchomości, na terenie której miał realizować przedmiot Umowy
określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz z Urzędem, jeżeli został wybudowany.
ewentualnie:
W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub
utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy, wynikających
z przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza Umowa ulega
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rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Z tym samym dniem wygasa prawo Partnera
Prywatnego do używania i pobierania pożytków z nieruchomości, na terenie której miał
realizować przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz z Urzędem, jeżeli
został wybudowany.
ewentualnie:

ewentualnie:
W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub
utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy, wynikających
z przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza Umowa ulega
rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Z tym samym dniem wygasa prawo Partnera
Prywatnego do dzierżawy nieruchomości, na terenie której miał realizować przedmiot Umowy
określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz z Urzędem, jeżeli został wybudowany.
6.
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W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub
utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy, wynikających
z przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza Umowa ulega
rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Z tym samym dniem wygasa prawo Partnera
Prywatnego do najmu nieruchomości, na terenie której miał realizować przedmiot Umowy
określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz z Urzędem, jeżeli został wybudowany.

Partnerowi Prywatnemu po rozwiązaniu Umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, przysługuje wobec Partnera Publicznego roszczenie o zwrot nakładów koniecznych
poniesionych w okresie Budowy.
§ 19
ZMIANA PARTNERA PRYWATNEGO
Zmiana Partnera Prywatnego jest niedopuszczalna.
Za zmianę Partnera Prywatnego nie są uznawane jego zmiany organizacyjne takie jak:
łączenie, podział i przekształcanie spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek
handlowych.

§ 20
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W przypadku gdy Partner Prywatny opóźnia się tak dalece z rozpoczęciem lub realizacją
przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy, że nie jest prawdopodobne,
żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Partner Publiczny może bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania
przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
W przypadku gdy po bezskutecznym wezwaniu Partnera Prywatnego do usunięcia Wad
fizycznych, przez Partnera Publicznego w oparciu o § 9 ust. 6 niniejszej Umowy, Partner
Publiczny może od Umowy odstąpić, jeżeli Wady fizyczne są istotne, zaś ich usunięcie jest
niemożliwe lub Partner Prywatny nie usunął ich w wyznaczonym terminie.
W przypadku gdy po bezskutecznym wezwaniu Partnera Prywatnego do zmiany sposobu
realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy, przez Partnera
Publicznego w oparciu o § 10 ust. 4 niniejszej Umowy, Partner Publiczny może od Umowy
odstąpić, jeżeli Partner Prywatny nie usunął ich w wyznaczonym terminie.
W przypadku gdy Partner Prywatny realizuje przedmiot określony w § 2 ust. 3 niniejszej
Umowy sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Partner Publiczny może wezwać go do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu Partner Publiczny może od Umowy odstąpić.
W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Partner Publiczny może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. Partner Prywatny może żądać od Partnera Publicznego
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 pzp).
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W przypadku odstąpienia przez Partnera Publicznego od niniejszej Umowy z przyczyn
dotyczących Partnera Prywatnego, Partnerowi Prywatnemu przysługuje wobec Partnera
Publicznego roszczenie o zwrot nakładów koniecznych poniesionych w okresie Budowy

§ 21
ZMIANA UMOWY
Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej Umowy zgodnie z art. 144 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.),
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, a w szczególności:
a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 3
ust. 2 niniejszej Umowy;
b) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia niniejszej Umowy;
c) z powodu okoliczności Siły wyższej;
d) odstąpienia na wniosek Partnera Publicznego od realizacji części przedmiotu Umowy
opisanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod
warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Partner Publiczny nie mógł
przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie
przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy bez ograniczenia zakresu
przedmiotu Umowy powodowałoby dla Partnera Publicznego niekorzystne skutki z uwagi
na zamierzony cel realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy
i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
e) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu Umowy
opisanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu
realizacji niniejszej Umowy.
Na skutek zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, możliwa jest
zmiana wynagrodzenia Partnera Prywatnego opisanego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, przy
czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany
wzrost kosztów świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy opisanego w § 3
ust. 2 niniejszej Umowy przez Partnera Prywatnego.

§ 22
PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie dokumenty i projekty określone w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy Partner Prywatny
przenosi na rzecz Partnera Publicznego dnia następnego po dniu wykonania przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Na skutek tej czynności Partner Publiczny
nabywa wszystkie autorskie prawa majątkowe (w tym prawa do korzystania i rozporządzania)
do wszystkich dokumentów i projektów określonymi w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Prawa autorskie opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu przechodzą na Partnera Publicznego na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkich dokumentów i projektów określonych
w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy dowolną techniką,
b) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt a,
w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania wszelkich
dokumentów i projektów określonych w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy lub jej elementów
w działach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych tak, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem
sieci Internet.
Z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy z wyjątkiem,
gdy rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn dotyczących Partnera
Publicznego, na Podmiot Publiczny przechodzą autorskie prawa majątkowe na pozostałych,
nie wymienionych w ust. 2, wszystkich znanych i nieznanych w chwili zawierania niniejszych
Umowy polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie obrotu oryginałem wszelkich
dokumentów i projektów określonych w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy albo egzemplarzami,
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§ 23
KLAUZULA SALWATORYJNA
Nieważność jakiegokolwiek zapisu Umowy nie spowoduje nieważności całej Umowy.
W sytuacji opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony dokonają zmiany Umowy, w pierwszej
kolejności posługując się interpretacją pozostałych jej zapisów.

§ 24
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, może nastąpić jedynie za zgodą Partnera
Publicznego.
Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii
nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100 z późn. zm.).
Wprowadzenie zmian treści niniejszej Umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem jego nieważności, na zasadach określonych w art. 13 ustawy z dnia
19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100
z późn. zm.).
Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej Umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Partnera Publicznego.
Umowa zostaje sporządzona w formie pisemnej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

Podmiot Publiczny
................................................
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na których wszelkie dokumenty i projekty określone w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
Wynagrodzenie z tytułu nabycia autorskich praw majątkowych zostało uwzględnione
w wynagrodzeniu Partnera Prywatnego opisanym w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

Partner Prywatny
................................................
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Klauzule umowne
- Budowa szkoły z halą sportową i boiskiem

budowa szkoły z halą
sportową i boiskiem

I.

Informacje wstępne

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.
2572 z późn. zm.) na samorządach ciąży obowiązek zakładania i prowadzenia szkół. Aby ten obowiązek
zrealizować, samorządy często zobowiązane są do rozbudowy dotychczas istniejących obiektów szkolnych lub do zakładania nowych. Jednym z możliwych sposobów realizacji tego typu zadań jest formuła
partnerstwa publiczno – prywatnego polegająca na długoterminowej, opartej na podziale zadań i ryzyk
współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym i Prywatnym.
W myśl art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn.) dalej u.p.p.p. utrzymanie lub zarządzanie składnikiem majątkowym,
który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia lub jest z nim związany, jest nierozłączną cechą
każdego projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. W związku z czym,
aby przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu szkoły wraz z boiskiem i halą sportową mogło być realizowane metodą PPP powinno być połączone z jego utrzymaniem lub zarządzaniem. Wybór jednego
z tych kryteriów (utrzymanie lub zarządzanie) spoczywa na Partnerze Publicznym, który powinien brać
pod uwagę każdorazowo specyfikę przedsięwzięcia.
W przypadku budowy szkoły z halą sportową i boiskiem wraz z jego utrzymaniem lub zarządzaniem, właściwy będzie model partnerstwa publiczno – prywatnego (tryb zamówień publicznych).
Przyjmuje się, że przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu szkoły z boiskiem i halą sportową wraz
z ich utrzymaniem lub zarządzaniem przez określony czas, będzie mogło generować pożytki wyłącznie
z tytułu wynajmu hali sportowej czy boiska. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że wysokość
tych opłat nie pokryje kosztu kapitału zainwestowanego przez Partnera Prywatnego. W związku czym,
przyjęto, że wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie pochodzić głównie z zapłaty sumy pieniężnej
od Partnera Publicznego. Przy takim założeniu, zgodnie z art. 4 ust. 2 u.p.p.p., właściwym trybem do
wyboru Partnera Prywatnego będzie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) dalej u.p.z.p. W związku z czym przedsięwzięcie to musi przybrać
następującą strukturę:
a) wybór Partnera Prywatnego nastąpi w oparciu o przepisy u.p.z.p.,
b) model finansowo-prawny przedsięwzięcia oparty będzie o przepisy u.p.p.p.,
c) zadanie Partnera Prywatnego polegać będzie na wybudowaniu i utrzymaniu szkoły z halą
sportową i boiskiem wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
ewentualnie:
zadanie Partnera Prywatnego polegać będzie na wybudowaniu i zarządzaniu szkołą z halą sportową
i boiskiem wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
ewentualnie:
zadanie Partnera Prywatnego polegać będzie na zaprojektowaniu, wybudowaniu i utrzymaniu szkoły
z halą sportową i boiskiem wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
ewentualnie:
zadanie Partnera Prywatnego polegać będzie na zaprojektowaniu, wybudowaniu i zarządzaniu szkołą
z halą sportową i boiskiem wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
d) Partner Prywatny poniesie głównie ryzyko wybudowania, utrzymania lub zarządzania
budynkiem szkoły z halą sportową i boiskiem. Ewentualnie ryzyko zaprojektowania szkoły
z halą sportową i boiskiem. W zakresie budowy szkoły z halą sportową i boiskiem Partner
Prywatny poniesie ryzyka powodujące zmiany kosztów i terminów związanych z realizacją
budowy w ramach przedsięwzięcia, jak również ryzyko związane z funkcjonowaniem
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e)
f)

udostępnionych już składników majątkowych. W zakresie utrzymania lub zarządzania szkołą
z halą sportową i boiskiem Partner Prywatny poniesie ryzyko zapewnienia dostępności szkoły,
halą sportową i boiskiem przez cały czas trwania Umowy zgodnie z jej przeznaczeniem,
czas trwania umowy wynosić będzie …………………………… ,
nieruchomość na której będzie realizowane niniejsze przedsięwzięcie będzie wniesiona
w formie wkładu własnego przez Partnera Publicznego w postaci składnika majątkowego
na zasadach opisanych w art. 9 ust. 1 u.p.p.p. w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania,
najmu lub dzierżawy.

Kluczowe i obligatoryjne elementy treści umów o partnerstwie publiczno - prywatnym wynikać
będą każdorazowo z przepisów u.p.p.p. i u.p.z.p. Ze względu na postanowienia art. 4 ust. 2 u.p.p.p. do
umowy zastosowanie znajdą przepisy tej ustawy, ale będzie ona również podlegała regułom określonym w u.p.z.p. Przepisy tej ostatniej ustawy określają zakres, formę oraz sposób wykonywania umów
zawartych w tym trybie. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym zawarta w trybie u.p.z.p. powinna zawierać katalog postanowień charakterystycznych dla umów zawartych w drodze jednego z postępowań opisanych w u.p.z.p.
Ze względu na wymogi procesu inwestycyjnego oraz z faktem, iż ma zostać wykonany budynek,
w którym mieścić się będzie szkoła wraz z boiskiem i halą sportową, postanowienia umów partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę i utrzymanie lub zarządzanie szkołą z halą sportową i boiskiem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu powinny uwzględniać postanowienia szeregu
odrębnych aktów prawnych, w tym w szczególności: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Umowa oparta będzie również m.in. o przepisy regulujące zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi, zasady ochrony praw autorskich,
a także ogólne zasady kształtowania stosunków zobowiązaniowych, w szczególności: ustawę z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z późn. zm.), ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
z późn. zm.), dalej „Kodeks cywilny” oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
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II. Ramy prawne

III. Przykładowe klauzule umowne
UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

zawarta w dniu .................................... r. w .................................... pomiędzy:
................................................., reprezentowaną przez ................................................., – zwana dalej Partner
Publiczny,
a
.................................................
ul. ................................................. posiadająca nr NIP ....................................,, REGON ....................................,
reprezentowana przez:
1. ................................................................................
2. ................................................................................
zwana dalej Partner Prywatny,
przy czym Partner Publiczny oraz Partner Prywatny zwani będą łącznie w dalszej treści Umowy
również Stronami.
Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania na wybór Partnera
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Prywatnego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno
– prywatnym (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 19 poz. 100 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.).
PREAMBUŁA

Zważywszy, że:
a) Intencją Partnera Publicznego jest wybudowanie i utrzymanie szkoły z boiskiem i halą sportową
wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ……………… przy ul. …………………………
przez Partnera Prywatnego posiadającego niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie
organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
ewentualnie:

b) Intencją Partnera Publicznego jest wybudowanie i zarządzanie szkołą z boiskiem i halą sportową
wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ……………… przy ul. ………………………… przez
Partnera Prywatnego posiadającego niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie organizacji
tego rodzaju przedsięwzięć.
ewentualnie:

budowa szkoły z halą
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c) Intencją Partnera Publicznego jest zaprojektowanie, wybudowanie i utrzymanie szkoły
z boiskiem i halą sportową wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ………………
przy ul. ………………………… przez Partnera Prywatnego posiadającego niezbędną wiedzę oraz
doświadczenie w zakresie organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
ewentualnie:
d) Intencją Partnera Publicznego jest zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie szkołą
z boiskiem i halą sportową wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ………………
przy ul. ………………………… przez Partnera Prywatnego posiadającego niezbędną wiedzę oraz
doświadczenie w zakresie organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
Strony postanawiają, co następuje:

1.
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§1
DEFINICJE
Na potrzeby interpretacji niniejszej Umowy Strony ustalają następujące definicje dla pojęć
występujących w Umowie:
a) Szkoła – należy przez to rozumieć łącznie budynek szkoły wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, boisko i halę sportową, które
spełniają wymagania określone w Umowie;
b) Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie Szkoły w określonym miejscu, a także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę Szkoły;
c) Roboty budowlane - należy przez to rozumieć Budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce Szkoły;
d) Decyzje administracyjne – należy przez to rozumieć wszelkie decyzje i pozwolenia
administracyjne;
e) Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie Szkoły Robót
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej
konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto
w stanie pierwotnym;
f) Rok rozliczeniowy – należy przez to rozumieć 12 następujących po sobie miesięcy, po
upływie których Partnerowi Prywatnemu przysługuje wynagrodzenie;
g) Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z obiektem Szkoły, zapewniające możliwość jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, jak
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków,
a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
h) Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są Roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza Budowy,

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego
uprawnienia do wykonywania Robót budowlanych;
j) Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć ostateczną decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie Robót budowlanych;
k) Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć Pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące wykonaniu Robót
budowlanych,, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku wykonania Robót
budowlanych metodą montażu - także dziennik montażu;
l) Nakład inwestorski – należy przez to rozumieć nakłady finansowe lub rzeczowe, których
celem jest stworzenie nowego obiektu Szkoły lub ulepszenie (przebudowa, rozbudowa,
rekonstrukcja lub modernizacja) istniejącego, a także nakłady na tzw. pierwsze
wyposażenie;
m) Siła wyższa – należy przez to rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części,
na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy
zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły wyższej Strony uznają
w szczególności:
− klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne obejmujące swoim działaniem Teren budowy;
− akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
− działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrażające porządkowi publicznemu,
− strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje
mające wpływ na wykonanie niniejszego przedsięwzięcia,
Nie uznaje się za Siłę wyższą:
− strajków w przedsiębiorstwach należących do Stron oraz w przedsiębiorstwach,
z którymi łączą Strony umowy lub z którymi Strony zamierzały zawrzeć umowy,
− utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia
standingu finansowego z innych przyczyn. W szczególności za Siłę wyższą nie
uważa się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez
instytucję finansową Partnera Prywatnego,
− zmniejszenia się podaży jakichkolwiek materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług
koniecznych do realizacji zobowiązania,
− trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania
zobowiązania,
− wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług koniecznych do realizacji
zobowiązania,
− zmiany w przepisach prawnych.
n) Wada fizyczna – należy przez to rozumieć niezdatność do użytkowania Szkoły lub
niezgodność którejkolwiek części świadczenia objętego Umową z treścią Umowy
i treścią załączników do Umowy, a także z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
1.
2.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Niniejsza Umowa jest umową o partnerstwie publiczno – prywatnym w rozumieniu art. 7
ustawy o z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 19 poz. 100 z późn. zm.) .
Przedmiot Umowy obejmuje przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu i utrzymaniu
Szkoły wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ……………… przy ul. …………………..
w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z ustawą o partnerstwie publicznoprywatnym.
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ewentualnie:
Przedmiot Umowy obejmuje przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu i zarządzaniu Szkołą
wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w .......................... przy ul. .......................... w systemie
partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym.
ewentualnie:

Przedmiot Umowy obejmuje przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu
i utrzymaniu Szkoły wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ............................... przy
ul. ............................... w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z ustawą o partnerstwie
publiczno-prywatnym.
ewentualnie:

3.

Przedmiot Umowy obejmuje przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu
i zarządzaniu Szkołą wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ............................... przy
ul. ............................... w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z ustawą o partnerstwie
publiczno-prywatnym.
Przedmiot umowy dzieli się na dwa etapy, tj.:
a) Etap I: wybudowanie Szkoły wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
w ............................... przy ul. ............................... wraz ze sporządzeniem projektów, dokumentacji
i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.
ewentualnie:
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Etap I: zaprojektowanie i wybudowanie Szkoły wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem
terenu w ............................... przy ul. ............................... wraz ze sporządzeniem projektów,
dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.

b) Etap II: utrzymanie wybudowanej Szkoły wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem
terenu w ............................... przy ul. ............................... .
ewentualnie:

4.

Etap II: zarządzanie wybudowaną Szkołą wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem
terenu w ............................... przy ul. ............................... .

Szczegółowe warunki, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy określa załącznik nr 1 stanowiący
„Dokumentację projektową” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
ewentualnie:

5.

Szczegółowe warunki, które należy uwzględnić przy projektowaniu i wykonaniu przedmiotu
Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy określa załącznik nr 1 stanowiący
„Program funkcjonalno-użytkowy” (wytyczne do projektowania i wykonania), załącznik nr 2
stanowiący „Dokumentację geotechnicznych warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej
Szkoły na działce nr ............................... przy ul. ............................... w ...............................” zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Integralną częścią niniejszej Umowy są:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
b) oferta złożona przez Partnera Prywatnego.

§3
WYBUDOWANIE SZKOŁY
ewentualnie:

1.
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ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE SZKOŁY
Partner Prywatny zobowiązuje się do wybudowania Szkoły wraz z infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu w ............................... przy ul. ............................... zgodnie z „Dokumentacją
projektową”, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej,

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z należytą starannością.
ewentualnie:

Partner Prywatny zobowiązuje się do zaprojektowania i wybudowania Szkoły wraz
z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ............................... przy ul. ...............................
zgodnie z „Programem funkcjonalno-użytkowym”, „Dokumentacją geotechniczną warunków
gruntowo-wodnych dla projektowanej Szkoły na działce nr ............................ przy ul.
.......................... w ..........................”, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami
wiedzy technicznej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z należytą
starannością.

2.
3.

Partner Publiczny oświadcza, iż uprawniony jest do dysponowania nieruchomością, na
terenie której będzie realizowany przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej
Umowy.
Partner Publiczny zobowiązuje się sprzedać Partnerowi Prywatnemu nieruchomość, na
terenie której będzie realizowany przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej
Umowy. Projekt umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Partner
Publiczny ma prawo odkupu od Partnera Prywatnego wskazanej wyżej nieruchomości,
wraz z upływem okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
Partner Publiczny na czas trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się zawrzeć z Partnerem
Prywatnym umowę użyczenia nieruchomości, na terenie której będzie realizowany przedmiot
Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Projekt umowy użyczenia stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Umowa użyczenia stanowi integralną część Umowy
i wygasa wraz z upływem okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
ewentualnie:
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ewentualnie:

Partner Publiczny zobowiązuje się obciążyć nieruchomość, na terenie której będzie
realizowany przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy, na rzecz
Partnera Prywatnego prawem jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie).
Prawo to wygasa wraz z upływem okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
ewentualnie:
Partner Publiczny na czas trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się zawrzeć z Partnerem
Prywatnym umowę najmu nieruchomości, na terenie której będzie realizowany przedmiot
Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Projekt umowy najmu stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Umowa najmu stanowi integralną część Umowy i wygasa
wraz z upływem okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
ewentualnie:
Partner Publiczny na czas trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się zawrzeć z Partnerem
Prywatnym umowę dzierżawy nieruchomości, na terenie której będzie realizowany przedmiot
Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Projekt umowy dzierżawy stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Umowa dzierżawy stanowi integralną część Umowy
i wygasa wraz z upływem okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
4.
5.

6.

W celu wykonania Szkoły Partner Publiczny zobowiązuje się udostępnić Partnerowi
Prywatnemu energię elektryczną oraz wodę.
Partner Prywatny zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a)
niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem prac ustalonym z Partnerem Publicznym.
Partner Prywatny realizuje przedmiot Umowy w zakresie określonym w § 2 ust. 3 pkt a)
niniejszej Umowy jako inwestor zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z poz. zm.).
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§4
UTRZYMANIE SZKOŁY
ewentualnie:
1.

ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
Partner Prywatny zobowiązuje się utrzymać wybudowaną Szkołę wraz z infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu w ............................... przy ul. ............................... zgodnie
z jej przeznaczeniem, niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
współżycia społecznego. W szczególności zobowiązuje się do:
ewentualnie:

budowa szkoły z halą
sportową i boiskiem

Partner Prywatny zobowiązuje się zarządzać wybudowaną Szkołą wraz z infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu w ............................... przy ul. ............................... zgodnie z jej
przeznaczeniem, niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia
społecznego. W szczególności zobowiązuje się do:

a) prowadzenia książki Obiektu Budowlanego oraz gromadzenia i przechowywania innych
dokumentów budowlanych.
Obowiązek założenia i prowadzenia w/w książki został określony w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.
U. Nr 120 poz. 1134).
b) utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości i Szkoły na niej usytuowanej,
c) utrzymania w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń
znajdujących się w Szkole,
d) zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Szkoły, w tym uruchomienia i utrzymania systemu
monitoringu w zakresie nie ingerującym w prywatność osób trzecich,
e) organizowania, prowadzenia konserwacji i napraw bieżących. W szczególności
dokonywanie napraw Szkoły, jej pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie poprzedniego
stanu uszkodzonej Szkoły, niezależnie od przyczyn,
f) zawierania umów na dostawę energii elektrycznej, co, wody, usuwanie nieczystości, usługi
kominiarskie i inne niezbędne usługi,
g) brak tego przepisu
ewentualnie:

sporządzanie protokołów szkód i utrzymanie w tych sprawach kontaktów z firmami
ubezpieczeniowymi,

h) brak tego przepisu
ewentualnie:

terminowe dokonywanie opłat z tytułu ubezpieczenia Szkoły i zobowiązań podatkowych,
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i) utrzymanie i pielęgnacja zieleni, trawników, drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
j) utrzymanie i bieżąca konserwacja boksów śmietnikowych i ławek,
k) utrzymanie w czystości i bieżąca konserwacja wszystkich chodników i jezdni wewnętrznych
dróg dojazdowych oraz opasek wokół Szkoły i dojść do niej,
l) odśnieżanie w okresie zimy i zabezpieczanie przed poślizgiem chodników, dojść oraz dróg
dojazdowych,
m) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej,
n) zapewnienie dyżurów w sytuacjach awaryjnych, podczas pożarów, klęsk żywiołowych
i w uzasadnionych przypadkach podczas innych zdarzeń losowych,
o) przeprowadzenie kompleksowej deratyzacji 2 razy w roku,
p) przeprowadzenie dezynfekcji i deratyzacji w przypadkach: plagi insektów i w innych
uzasadnionych sytuacjach,
q) wywóz odpadów stałych z terenów objętych utrzymaniem i pielęgnacją na miejskie
wysypisko śmieci,
r) egzekwowanie od firm wywozowych ustawienia pojemników na odpady w stałych
miejscach do tego wyznaczonych,

s) brak tego przepisu
ewentualnie:

organizowanie imprez sportowych na hali sportowej znajdującej się terenie Szkoły,

t)

brak tego przepisu
ewentualnie:

organizowanie imprez masowych na hali sportowej znajdującej się terenie Szkoły,

u) brak tego przepisu
ewentualnie:

2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.
3.
1.

v) dokonywaniu co ………………. miesięcy kontroli stanu technicznego poszczególnych
elementów Szkoły, w tym instalacji gazowej oraz kominowej,
w) ponoszenia innych obowiązków opisanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Partner Prywatny zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3
pkt b) niniejszej Umowy z należytą starannością, a także do chronienia interesów Partnera
Publicznego w toku realizacji powierzonych zadań i czynności.
Przy wykonywaniu czynności objętych niniejszą Umową Partner Prywatny zobowiązany jest
współpracować z właściwymi przedmiotowo wydziałami Partnera Publicznego.
Konserwacje i drobne naprawy Partner Prywatny zobowiązuje się realizować wg bieżących
potrzeb zapewniając utrzymanie zasobów w sprawności użytkowej.
Partner Prywatny zobowiązany jest niezwłocznie zabezpieczyć Szkołę przed skutkami
zaistniałych awarii oraz usuwać je w ramach wydatków zaplanowanych w planie potrzeb
dokonywania napraw bieżących w danym roku.
Partner Prywatny może zlecać wykonanie poszczególnych obowiązków wynikających
z niniejszego paragrafu osobom trzecim, pozostaje odpowiedzialny za ich działanie i zaniechanie,
jak za swoje własne.

budowa szkoły z halą
sportową i boiskiem

organizowanie imprez okolicznościowych na szkolnej stołówce,

§5
WARTOŚĆ UMOWY
Wartość Umowy za I etap wyrażony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy wynosi ……
Wartość Umowy za II etap wyrażony w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy wynosi ……
Łączna wartość Umowy wynosi……………..

§6
PODZIAŁ RYZYK
Partner Prywatny zobowiązuje się do poniesienia następujących ryzyk:
a) brak tego podpunktu.
ewentualnie:

zaprojektowania Szkoły,

b) budowy Szkoły - należy przez to rozumieć ryzyka powodujące zmiany kosztów i terminów
związanych z realizacją Robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia, jak również
ryzyka związane z funkcjonowaniem udostępnionych już składników majątkowych,
w szczególności ryzyko:
− opóźnienia w zakończeniu Robót budowlanych,
− niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania Robót
budowlanych,
− wzrostu kosztów,
− wystąpienia nieścisłości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
− związane z wpływem czynników zewnętrznych,
− brak tego podpunktu
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		ewentualnie:
wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji
projektowej,
−

budowa szkoły z halą
sportową i boiskiem

−
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2.

związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych
technologii,
wystąpienia Wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność
składnika majątkowego;

c) zapewnienia dostępności przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej
Umowy przez cały czas jej trwania zgodnie z jego przeznaczeniem – należy przez to
rozumieć ryzyka wpływające na sposób, jakość lub ilość dostarczanych w ramach
realizacji niniejszej Umowy usług, w szczególności ryzyko:
− związane z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług,
− związane z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości,
− braku zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi,
− wzrostu kosztów,
− związane ze sposobem i jakością prac wykonywanych w celu dostarczenia usług,
− nieodpowiedniej kwalifikacji pracowników,
− związane z dostępnością i jakością nakładów lub składników majątkowych
potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia,
− wystąpienia zmian technologicznych;
d) ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych – należy przez to
rozumieć ryzyko wartości materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia
realizacji niniejszej Umowy.
Partner Publiczny zobowiązuje się do poniesienia następujących ryzyk:
a) ryzyko związane z popytem – należy przez to rozumieć ryzyka powodujące zmianę
popytu na określone usługi,
b) ryzyko związane z przygotowaniem przedsięwzięcia - należy przez to rozumieć
ryzyka wpływające na koszt i czas trwania procesu przetargowego, w szczególności
ryzyko:
− związane z dostępnością informacji dotyczących planowanej realizacji
przedsięwzięcia,
− wprowadzania zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
− związane ze sposobem i jakością prowadzenia postępowania na wybór Partnera
Prywatnego,
− rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia;
c) ryzyko o charakterze legislacyjnym - należy przez to rozumieć ryzyko wystąpienia
zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięcia w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego;
d) ryzyko regulacyjne - należy przez to rozumieć ryzyko wystąpienia zmian w regulacjach
dotyczących systemów opłat w ramach danej dziedziny usług użyteczności publicznej,
które mają wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia lub w wyniku których zmianie
ulegnie zakres praw i obowiązków stron w ramach przedsięwzięcia;
e) ryzyko związane z wystąpieniem Siły wyższej,
f) ryzyko związane z lokalizacją przedsięwzięcia - należy przez to rozumieć ryzyka
wpływające na dostępność terenu przeznaczonego do realizacji przedsięwzięcia,
w szczególności ryzyko:
− związane ze stanem prawnym nieruchomości,
− wynikające z właściwości istniejącej infrastruktury,
g) ryzyko związane z przekazywaniem składników majątkowych - należy przez to rozumieć
ryzyka wpływające na warunki i terminy przekazywania składników majątkowych
w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
− związane ze stanem składników majątkowych przed ich przekazaniem,
− związane z wykonaniem obowiązków i egzekucją praw związanych z dokonaniem
przekazania.

1.
2.

§7
TERMINY
Umowa zostaje zawarta na okres …………….. lat od dnia jej zawarcia.
Wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy nastąpi w terminie
....... lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy tj. do dnia ........... r. Termin ten będzie uznawany za
dochowany, jeżeli przed jego upływem nastąpi łączne spełnienie następujących przesłanek:
a) wybudowanie Szkoły zgodnie z „Dokumentacją projektową”, specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi
do tej ustawy oraz z należytą starannością.
ewentualnie:

3.
4.
5.
6.
7.

1.

b) zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prób oraz sprawdzeń nowo wybudowanej Szkoły,
c) otrzymanie przez Partnera Prywatnego od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie
Szkoły.
Partner Prywatny może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
nastąpi z powodu Siły wyższej.
Partner Prywatny może wystąpić z żądaniem określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu,
nie później niż w terminie ......... od dnia zaistnienia Siły wyższej. Ciężar dowodu w zakresie
niedochowania w/w terminu spoczywa na Partnerze Prywatnym.
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy
nastąpi dnia następnego po dniu, w którym zostanie wykonany przedmiot Umowy określony
w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Okres wykonywania przedmiotu umowy określonego
w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy wynosić będzie ......... lat.
Jeżeli Partner Prywatny nie wykona przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a)
niniejszej Umowy w terminie wyrażonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku innym niż
przedstawiony w ust. 3 niniejszego paragrafu, okres realizacji przedmiotu Umowy określonego
w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy zostanie odpowiednio skrócony o okres przedłużonej
realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Jeżeli Partner Prywatny nie wykona przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej
Umowy w terminie wyrażonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku określonym w ust.
3 niniejszego paragrafu, czas trwania umowy zawarty w ust. 1 niniejszego paragrafu, ulega
wydłużeniu o okres przedłużonego okresu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2
ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
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zaprojektowanie i wybudowanie Szkoły zgodnie z „Programem funkcjonalno-użytkowym”,
„Dokumentacją geotechniczną warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej Szkoły na
działce nr ...................... przy ul. ...................... w ......................”, specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 późn. 1623 z poz. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy
oraz z należytą starannością.

§8
WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO
Wynagrodzenie Partnera Prywatnego od Partnera Publicznego wynosi ...................... netto.
Wynagrodzenie jest wypłacane Partnerowi Prywatnemu w każdym roku okresu wykonywania
umowy, o którym mowa w § 7 ust. 5 niniejszej Umowy.
ewentualnie:

2.

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego od Partnera Publicznego wynosi ...................... netto.
Wynagrodzenie jest wypłacane Partnerowi Prywatnemu w każdym roku okresu wykonywania
niniejszej Umowy.
Partner Publiczny wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu płacić będzie
Partnerowi Prywatnemu w miesięcznych ratach. Rozliczenie między Stronami będzie
dokonywane za pośrednictwem faktur VAT.
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3.
4.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie corocznie waloryzowane przez
Partnera Publicznego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny.
Prawo do wynagrodzenia przysługiwać będzie Partnerowi Prywatnemu dnia następnego po
dniu, w którym zostanie wykonany przez niego przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a)
niniejszej Umowy.
ewentualnie:

brak tego przepisu
5.
6.
7.

budowa szkoły z halą
sportową i boiskiem

8.

1.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszelkie poniesione
przez Partnera Prywatnego nakłady związane z realizacją przedmiotu Umowy określonego
w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, w tym Nakład inwestorski wynikający z realizacji przedmiotu
Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje żadna inna forma wynagrodzenia, za wyjątkiem
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Partner Prywatny ma prawo domagać się od Partnera Publicznego zwiększenia wysokości
wynagrodzenia, za dany Rok rozliczeniowy, jeżeli nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego,
która zwiększy obciążenia podatkowe Partnera Prywatnego o ile mają one bezpośredni związek
z realizacją przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.
W przypadku określonym w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy wysokość wynagrodzenia w danym
Roku rozliczeniowym wyrażonej w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie, odpowiednio
pomniejszona o okres przedłużonej realizacji przez Partnera Prywatnego przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.

§9
KONTROLA REALIZACJI I ETAPU
Partner Publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez Partnera
Prywatnego. W szczególności ma prawo do kontroli:
a) brak tego podpunktu,
ewentualnie:

opracowanego projektu budowlanego i innych projektów stosownie do potrzeb.

2.

3.
4.
5.
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b) Budowy przez Partnera Prywatnego Szkoły określonej w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Brak tego przepisu
ewentualnie:

Partner Publiczny ma prawo żądać od Partnera Prywatnego zmiany opracowanego projektu
budowlanego, jeżeli sprzeczny jest on z „Programem funkcjonalno-użytkowym”, „Dokumentacją
geotechniczną warunków gruntowo-wodnych dla projektowanej Szkoły na działce nr ......................
przy ul. ...................... w ......................”, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami
wiedzy technicznej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.
1623 z poz. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Partner Publiczny może wyznaczyć
Partnerowi Prywatnemu termin, w którym ma zmienić opracowany projekt budowlany.
Przedstawiciele Partnera Publicznego mają w każdym czasie prawo wstępu na Teren budowy
oraz kontroli zgodności jej realizacji z projektem i Pozwoleniem na budowę, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Partner Prywatny ma prawo do sprawdzenia jakości wykonywanych przez Partnera
Prywatnego Robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganiu zastosowania przez Partnera Prywatnego wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Partner Publiczny ma prawo sprawdzania Robót budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowej Szkoły i przekazywanie jej do użytkowania.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
1.

2.

1.

2.
3.

Partner Publiczny ma prawo do kontroli faktycznie wykonanych Robót budowlanych oraz
żądania od Partnera Prywatnego usunięcia Wad fizycznych, a także do kontrolowania rozliczeń
budowy. Partner Publiczny może wyznaczyć Partnerowi Prywatnemu termin, w którym
wykryte Wady fizyczne winny być przez niego usunięte.

§ 10
KONTROLA REALIZACJI II ETAPU
Partner Publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez Partnera
Prywatnego. W szczególności Partner Publiczny ma prawo kontroli, czy Partner Prywatny
realizuje przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy zgodnie z wymogami
określonymi w § 4 niniejszej Umowy.
Przedstawiciele Partnera Publicznego mają w każdym czasie prawo wstępu na teren Szkoły
oraz kontroli prac wykonywanych przez Partnera Prywatnego.
Partner Publiczny ma prawo żądać od Partnera Prywatnego wglądu do dokumentacji jego
przedsiębiorstwa, związanego z realizacją przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b)
niniejszej Umowy.
Partner Publiczny ma prawo domagać się od Partnera Prywatnego zmiany sposobu realizacji
przedmiotu Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy, jeżeli narusza wymogi
określone w § 4 niniejszej Umowy. Partner Publiczny może wyznaczyć Partnerowi Prywatnemu
termin, w którym winien zostać przez niego zmieniony sposób realizacji przedmiotu Umowy
określony w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy.

§ 11
OSOBY UPRAWNIONE DO WSPÓŁPRACY W IMIENIU STRON
W okresie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, Partnera
Publicznego reprezentuje ......................, który wyznacza ...................... jako osobę do bezpośredniego
kontaktowania się z Partnerem Prywatnym.
Partnera Prywatnego w okresie realizacji Umowy reprezentuje: ......................
§ 12
UBEZPIECZENIE
Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach związane
z wykonaniem przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.
Partner Prywatny będzie posiadał przez cały okres związania Umową ważną polisę lub inny
dokument potwierdzający dokonanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej przez Partnera Prywatnego działalności o sumie nie mniejszej niż ......................zł na
jedno lub wszystkie zdarzenia.
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§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Partner Prywatny wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości .........% jej
wartości, co stanowi kwotę ...................... .
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie miało formę...................... .
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Partner Publiczny uprawniony
jest do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i przeznaczenia go na
pokrycie roszczeń z tego tytułu.
§ 14
GWARANCJA

1.

Partner Prywatny udziela:
a) brak tego przepisu,
ewentualnie:

…………………… - miesięcznej gwarancji – na Dokumentację Projektową,

b) ………………….. - miesięcznej gwarancji – w zakresie konstrukcji i posadzek w Szkole,
c) ………………….. - miesięcznej gwarancji – dla pozostałego zakresu Robót budowlanych.
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2.

3.
4.
5.

1.

Partner Prywatny udzieli Partnerowi Publicznemu gwarancji opisanej w ust. 1 niniejszego
paragrafu do wysokości ………………………. .
Bieg terminów gwarancji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się w dniu
następującym po dniu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej
Umowy.
Partner Prywatny ponadto udzieli Partnerowi Publicznemu ……….. - miesięcznej gwarancji
jakości na bieżące naprawy wykonane przez niego w ostatnim roku wykonywania Umowy. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu wygaśnięcia prawa do realizacji przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy.
Z tytułu udzielonej gwarancji Partner Prywatny zobowiązuje się do usunięcia Wad fizycznych
przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, jeżeli wady te ujawnią się
w ciągu terminu określonego w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 15
ZWROT SZKOŁY PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY
Najpóźniej w dniu wygaśnięcia prawa do realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2
ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy, tj. z upływem okresu obowiązywania Umowy, Partner Publiczny
zobowiązuje się odkupić od Partnera Prywatnego nieruchomość wraz ze Szkołą oraz z wszelką
dokumentacją i instrukcjami z nią związanymi, za zwrotem ustalonej ceny i po uwzględnieniu
jej waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
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ewentualnie:

Najpóźniej w dniu wygaśnięcia prawa do realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2
ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy, tj. z upływem okresu obowiązywania Umowy, Partner Prywatny
zobowiązuje się do przekazania Partnerowi Publicznemu nieruchomości wraz ze Szkołą oraz
z wszelką dokumentacją i instrukcjami z nią związanymi, zastrzeżeniem ust. 2.

2.
3.
4.

Partner Prywatny winien przekazać Szkołę w stanie technicznie niepogorszonym
i umożliwiającym jej dalsze funkcjonowanie, z uwzględnieniem jej normalnego zużycia
wynikającego z prawidłowej eksploatacji oraz w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw
osób trzecich.
Partner Prywatny może żądać zwrotu nakładów koniecznych poniesionych w okresie Budowy,
po zakończeniu Umowy z tytułu zrealizowania Umowy, o ile została ona rozwiązana z wyłącznej
winy Partnera Publicznego.
W celu odkupienia Szkoły Strony powołają w terminie …………. przed dniem wygaśnięcia
niniejszej Umowy komisję zdawczo – odbiorczą, której połowę składu stanowić będą
przedstawiciele Partnera Publicznego a połowę przedstawiciele Partnera Prywatnego.
Komisja zakończy prace i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy najpóźniej w ostatnim dniu
obowiązywania Umowy.
ewentualnie:

W celu dokonania zwrotu Szkoły Strony powołają w terminie …………. przed dniem wygaśnięcia
niniejszej Umowy komisję zdawczo – odbiorczą, której połowę składu stanowić będą przedstawiciele
Partnera Publicznego a połowę przedstawiciele Partnera Prywatnego. Komisja zakończy prace
i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.

1.
2.
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§ 16
KARY UMOWNE
W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wykonania przedmiotu
Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy, zapłaci on Partnerowi Publicznemu
karę umowną w wysokości …………. % wartości Umowy za każdy dzień zwłoki.
Brak tego przepisu
ewentualnie:

W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego do zmiany
opracowanych projektów, przez Partnera Publicznego w oparciu o § 9 ust. 2 niniejszej Umowy,

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego do usunięcia
Wad fizycznych, przez Partnera Publicznego w oparciu o § 9 ust. 6 niniejszej Umowy, Partner
Prywatny zapłaci Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości ………… % wartości
Umowy za każdy dzień zwłoki.
W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego do zmiany
sposobu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy, przez
Partnera Publicznego w oparciu o § 10 ust. 4 niniejszej Umowy, Partner Prywatny zapłaci
Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości …………… % wartości Umowy za każdy
dzień zwłoki.
W przypadku wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3
pkt b) niniejszej Umowy przez okres dłuższy niż ………….. w danym Roku rozliczeniowym
z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, zapłaci on Partnerowi Publicznemu karę
umowną w wysokości ……………… % wartości Umowy za każdy dzień przerwy wykraczający
poza wskazany powyżej okres.
W przypadku odstąpienia od Umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Partnera Prywatnego, zapłaci ona karę umowną w wysokości …………….. % wartości
Umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Partnera Publicznego, zapłaci ona karę umowną w wysokości …………… % wartości
Umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Partnera Prywatnego
z przyczyn leżących po jego stronie, zapłaci on Partnerowi Publicznemu karę umowną
w wysokości ……….. % wartości Umowy.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa w pełni poniesionej przez Strony szkody, mogą one dochodzić
na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.

§ 17
SPOSÓB I TRYB ROZWIĄZANIA UMOWY
Partnerowi Publicznemu przysługuje prawo rozwiązania za okresem wypowiedzenia niniejszej
Umowy w trakcie jej trwania, jeżeli Partner Prywatny jej nie wykonuje lub wykonują ją w sposób
nienależyty. Okres wypowiedzenia wynosi ………………….
Podstawą do rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu jest m.in.
nie wykonywanie przez Partnera Prywatnego przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3
pkt a) niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem prac określonym w § 3 ust. 6 niniejszej
Umowy.
Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego
wezwania Partnera Prywatnego do usunięcia wskazanych uchybień i wyznaczenie mu w tym
celu odpowiedniego dodatkowego terminu.
W przypadku rozwiązania przez Partnera Publicznego Umowy w trybie określonym w ust. 1
niniejszego paragrafu Partner Prywatny zobowiązany jest sprzedać Partnerowi Publicznemu
nieruchomość, na terenie której miał realizować przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3
niniejszej Umowy, wraz ze Szkołą, jeżeli została wybudowana wraz ze wszelką dokumentacją,
instrukcjami z nim związanymi, za zwrotem ustalonej ceny i po uwzględnieniu jej waloryzacji.
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Partner Prywatny zapłaci Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości …………… %
wartości Umowy za każdy dzień zwłoki.

ewentualnie:

W przypadku rozwiązania przez Partnera Publicznego Umowy w trybie określonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu Partner Prywatny zobowiązany jest wydać Partnerowi Publicznemu nieruchomość, na
terenie której miał realizować przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz ze
Szkołą, jeżeli została wybudowana wraz ze wszelką dokumentacją, instrukcjami z nim związanymi.

5.

W przypadku rozwiązania, przez Partnera Publicznego Umowy z przyczyn dotyczących
Partnera Prywatnego, Partnerowi Prywatnemu przysługuje wobec Partnera Publicznego
roszczenie o zwrot nakładów koniecznych poniesionych w okresie Budowy.
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1.

§ 18
ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
PARTNERA PRYWATNEGO
W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej
lub utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy,
wynikających z przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza
Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Z tym samym dniem Partner
Prywatny zobowiązuje się odsprzedać Partnerowi Publicznemu nieruchomość, na terenie
której miał realizować przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz ze
Szkołą, jeżeli została ona wybudowana.
ewentualnie:

W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub
utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy, wynikających
z przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza Umowa ulega
rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Z tym samym dniem wygasa prawo Partnera
Prywatnego do użytkowania nieruchomości, na terenie której miał realizować przedmiot
Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz ze Szkołą, jeżeli została ona wybudowana.
ewentualnie:
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W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub
utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy, wynikających
z przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza Umowa ulega
rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Z tym samym dniem wygasa prawo Partnera
Prywatnego do używania i pobierania pożytków z nieruchomości, na terenie której miał realizować
przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz ze Szkołą, jeżeli została ona
wybudowana.
ewentualnie:
W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej
lub utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy,
wynikających z przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza
Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Z tym samym dniem wygasa
prawo Partnera Prywatnego do najmu nieruchomości, na terenie której miał realizować
przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz ze Szkołą, jeżeli została ona
wybudowana.
ewentualnie:
W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej
lub utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy,
wynikających z przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza
Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Z tym samym dniem wygasa
prawo Partnera Prywatnego do dzierżawy nieruchomości, na terenie której miał realizować
przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz ze Szkołą, jeżeli została ona
wybudowana.
2.

1.
2.
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Partnerowi Prywatnemu po rozwiązaniu Umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, przysługuje wobec Partnera Publicznego roszczenie o zwrot nakładów koniecznych
poniesionych w okresie Budowy.
§ 19
ZMIANA PARTNERA PRYWATNEGO
Zmiana Partnera Prywatnego jest niedopuszczalna.
Za zmianę Partnera Prywatnego nie są uznawane jego zmiany organizacyjne takie jak:
łączenie, podział i przekształcanie spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek
handlowych.

2.
3.
4.
5.

6.

1.

2.

§ 21
ZMIANA UMOWY
Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej Umowy zgodnie z art. 144 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a w szczególności:
a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 3
ust. 2 niniejszej Umowy;
b) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia niniejszej Umowy;
c) z powodu okoliczności Siły wyższej;
d) odstąpienia na wniosek Partnera Publicznego od realizacji części przedmiotu Umowy
opisanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod
warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Partner Publiczny nie mógł
przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie
przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy bez ograniczenia zakresu
przedmiotu Umowy powodowałoby dla Partnera Publicznego niekorzystne skutki z uwagi
na zamierzony cel realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy
i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
e) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu Umowy
opisanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu
realizacji niniejszej Umowy.
Na skutek zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, możliwa jest
zmiana wynagrodzenia Partnera Prywatnego opisanego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, przy
czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany
wzrost kosztów świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy opisanego w § 3
ust. 2 niniejszej Umowy przez Partnera Prywatnego.
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1.

§ 20
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W przypadku gdy Partner Prywatny opóźnia się tak dalece z rozpoczęciem lub realizacją
przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy, że nie jest prawdopodobne,
żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Partner Publiczny może bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania
przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
W przypadku gdy po bezskutecznym wezwaniu Partnera Prywatnego do usunięcia Wad
fizycznych, przez Partnera Publicznego w oparciu o § 9 ust. 6 niniejszej Umowy, Partner
Publiczny może od umowy odstąpić, jeżeli Wady fizyczne są istotne, zaś ich usunięcie jest
niemożliwe lub Partner Prywatny nie usunął ich w wyznaczonym terminie.
W przypadku gdy po bezskutecznym wezwaniu Partnera Prywatnego do zmiany sposobu
realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy, przez Partnera
Publicznego w oparciu o § 10 ust. 4 niniejszej Umowy, Partner Publiczny może od umowy
odstąpić, jeżeli Partner Prywatny nie usunął ich w wyznaczonym terminie.
W przypadku gdy Partner Prywatny realizuje przedmiot określony w § 2 ust. 3 niniejszej
Umowy sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Partner Publiczny może wezwać go do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu Partner Publiczny może od Umowy odstąpić.
W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Partner Publiczny może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. Partner Prywatny może żądać od Partnera Publicznego
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 pzp).
W przypadku odstąpienia przez Partnera Publicznego od niniejszej Umowy z przyczyn
dotyczących Partnera Prywatnego, Partnerowi Prywatnemu przysługuje wobec Partnera
Publicznego roszczenie o zwrot nakładów koniecznych poniesionych w okresie Budowy.
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§ 22
PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie dokumenty i projekty określone w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy Partner Prywatny
przenosi na rzecz Partnera Publicznego dnia następnego po dniu wykonania przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Na skutek tej czynności Partner Publiczny
nabywa wszystkie autorskie prawa majątkowe (w tym prawa do korzystania i rozporządzania)
do wszystkich dokumentów i projektów określonymi w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Prawa autorskie opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu przechodzą na Partnera Publicznego na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkich dokumentów i projektów określonych
w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy dowolną techniką,
b) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt a,
w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania wszelkich
dokumentów i projektów określonych w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy lub jej elementów
w działach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych tak, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem
sieci Internet.
Z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy z wyjątkiem,
gdy rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn dotyczących Partnera
Publicznego, na Podmiot Publiczny przechodzą autorskie prawa majątkowe na pozostałych,
nie wymienionych w ust. 2, wszystkich znanych i nieznanych w chwili zawierania niniejszych
Umowy polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie obrotu oryginałem wszelkich
dokumentów i projektów określonych w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy albo egzemplarzami,
na których wszelkie dokumenty i projekty określone w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
Wynagrodzenie z tytułu nabycia autorskich praw majątkowych zostało uwzględnione
w wynagrodzeniu Partnera Prywatnego opisanym w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.
§ 23
KLAUZULA SALWATORYJNA
Nieważność jakiegokolwiek zapisu Umowy nie spowoduje nieważności całej Umowy.
W sytuacji opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony dokonają zmiany Umowy, w pierwszej
kolejności posługując się interpretacją pozostałych jej zapisów.

§ 24
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, może nastąpić jedynie za zgodą Partnera
Publicznego.
Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii
nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100 z poz. zm.).
Wprowadzenie zmian treści niniejszej Umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem jego nieważności, na zasadach określonych w art. 13 ustawy z dnia
19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100
z późn. zm.).
Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej Umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Partnera Publicznego.
Umowa zostaje sporządzona w formie pisemnej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

Podmiot Publiczny
................................................
		

Partner Prywatny
................................................

Klauzule umowne
– Budowa i utrzymanie budynku komunalnego

I.

Informacje wstępne

ewentualnie:
zadanie Partnera Prywatnego polegać będzie na zaprojektowaniu, wybudowaniu i utrzymaniu
budynku komunalnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,
d) Partner Prywatny ponosi głównie ryzyko wybudowania oraz utrzymania budynku
komunalnego. Ewentualnie ryzyko zaprojektowania tego budynku. W zakresie budowy
Partner Prywatny musi ponieść ryzyka powodujące zmiany kosztów i terminów związanych
z realizacją budowy, przebudowy lub rozbudowy w ramach przedsięwzięcia, jak również
ryzyko związane z funkcjonowaniem udostępnionych już składników majątkowych.
W zakresie utrzymania budynku komunalnego Partner Prywatny ponosi ryzyko zapewnienia
dostępności budynku przez cały czas trwania Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli
stałym zamieszkiwaniem osób skierowanych przez partnera publicznego,
e) nieruchomość na której będzie realizowane niniejsze przedsięwzięcie będzie wniesiona
w formie wkładu własnego przez Partnera Publicznego w postaci składnika majątkowego
na zasadach opisanych w art. 9 ust. 1 u.p.p.p. w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania,
najmu lub dzierżawy.

budowa i utrzymanie
budynku komunalnego

Samorządy zobowiązane są zaspokajać potrzeby mieszkaniowej członków swojej wspólnoty. Zadanie to realizowane jest poprzez budowę mieszkań komunalnych, w których mogliby zamieszkać
mieszkańcy konkretnego samorządu.
W myśl art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn.) dalej u.p.p.p. utrzymanie lub zarządzanie składnikiem majątkowym,
który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia lub jest z nim związany, jest nierozłączną cechą
każdego projektu realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Dla potrzeb niniejszej
umowy przyjęto, że przedsięwzięciem będzie budowa budynku komunalnego oraz jego utrzymanie.
W przypadku budowy budynku komunalnego wraz z jego utrzymaniem, właściwy będzie model
partnerstwa publiczno – prywatnego (tryb zamówień publicznych). Przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu budynku komunalnego wraz z jego utrzymaniem przez określony czas, będzie mogło generować dla Partnera Prywatnego jedynie pożytki pochodzące wyłącznie z czynszów za wynajem lokali
w wybudowanym budynku komunalnym. Wysokość tych czynszów jest regulowana ustawowo oraz
na stosunkowo niskim poziomie, dlatego też istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich wysokość nie
pokryje kosztu kapitału zainwestowanego przez Partnera Prywatnego. W związku z tym przyjęto, że
wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie musiało pochodzić głównie z zapłaty sumy pieniężnej od
Partnera Publicznego. Przy takim założeniu zgodnie z art. 4 ust. 2 u.p.p.p. właściwym trybem do wyboru Partnera Prywatnego będzie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dalej u.p.z.p. W związku z czym przedsięwzięcie to musi przybrać
następującą strukturę:
a) wybór Partnera Prywatnego nastąpi w oparciu o przepisy u.p.z.p.,
b) model finansowo-prawny przedsięwzięcia oparty będzie o przepisy u.p.p.p.,
c) zadanie Partnera Prywatnego polegać będzie na wybudowaniu i utrzymaniu budynku
komunalnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu,

II. Ramy prawne
Kluczowe i obligatoryjne elementy treści umów o partnerstwie publiczno - prywatnym wynikać
będą każdorazowo z przepisów u.p.p.p. i u.p.z.p. Ze względu na postanowienia art. 4 ust. 2 u.p.p.p. do
umowy zastosowanie znajdą przepisy tej ustawy, ale będzie ona również podlegała regułom określo-
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nym w u.p.z.p. Przepisy tej ostatniej ustawy określają zakres, formę oraz sposób wykonywania umów
zawartych w tym trybie. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że umowa o partnerstwie publiczno - prywatnym zawarta w trybie u.p.z.p. powinna zawierać katalog postanowień charakterystycznych dla umów zawartych w drodze jednego z postępowań opisanych w u.p.z.p.
Ze względu na wymogi procesu inwestycyjnego oraz specyfikę budownictwa komunalnego, postanowienia umów partnerstwa publiczno-prywatnego na budowę i utrzymanie budynku komunalnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu powinny uwzględniać postanowienia szeregu
odrębnych aktów prawnych, w tym w szczególności: ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2005 Nr 31 poz.
266 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z późn. zm.). Umowa oparta będzie również m.in. o przepisy regulujące zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi, zasady ochrony praw autorskich, a także ogólne zasady kształtowania
stosunków zobowiązaniowych, w szczególności: ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawę z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej „Kodeks cywilny”
oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.).
III. Przykładowe klauzule umowne

UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM

budowa i utrzymanie
budynku komunalnego

zawarta w dniu ……………………….. r. w …………………. pomiędzy:

………………………, reprezentowaną przez ……………………., - zwana dalej Partner Publiczny,
a
……………………………………………………………………………………………….
ul. …………………………………………… posiadająca nr NIP ………………, REGON
……………………………………………………………………………………………….
reprezentowana przez:
1. …………………………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………………….
zwana dalej Partner Prywatny,
przy czym Partner Publiczny oraz Partner Prywatny zwani będą łącznie w dalszej treści Umowy
również Stronami.
Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania na wybór Partnera
Prywatnego na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno
– prywatnym (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 19 poz. 100 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.).
PREAMBUŁA

Zważywszy, że:
a) Intencją Partnera Publicznego jest wybudowanie i utrzymanie budynku komunalnego wraz
z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ……………… przy ul. ………………………… przez
Partnera Prywatnego posiadającego niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie
organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
ewentualnie:

b) Intencją Partnera Publicznego jest zaprojektowanie, wybudowanie i utrzymanie budynku
komunalnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ……………… przy
ul. ………………………… przez Partnera Prywatnego posiadającego niezbędną wiedzę oraz
doświadczenie w zakresie organizacji tego rodzaju przedsięwzięć.
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Strony postanawiają, co następuje:

		ewentualnie:
•

został przekazany gminie, ale pozostający w dyspozycji jednostek użyteczności publicznej
jak: zakładów opieki zdrowotnej, jednostek systemu oświaty, jednostek nauki i kultury;

b) Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie Budynku komunalnego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę Budynku komunalnego;
c) Roboty budowlane - należy przez to rozumieć Budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce Budynku komunalnego;
d) Decyzje administracyjne – należy przez to rozumieć wszelkie decyzje i pozwolenia
administracyjne;
e) Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym Budynku komunalnym
Robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych
niż użyto w stanie pierwotnym;
f) Rok rozliczeniowy – należy przez to rozumieć 12 następujących po sobie miesięcy, po
upływie których Partnerowi Prywatnemu przysługuje wynagrodzenie;
g) Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z Budynkiem komunalnym, zapewniające możliwość jego użytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;
h) Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są Roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza Budowy,
i) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do
wykonywania Robót budowlanych;
j) Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć ostateczną decyzję administracyjną
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie Robót budowlanych;
k) Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć Pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące wykonaniu Robót budowlanych,
operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku wykonania Robót budowlanych
metodą montażu - także dziennik montażu;
l) Nakład inwestorski – należy przez to rozumieć nakłady finansowe lub rzeczowe, których
celem jest stworzenie nowego Budynku komunalnego lub ulepszenie (przebudowa,
rozbudowa, rekonstrukcja lub modernizacja) istniejącego, a także nakłady na tzw. pierwsze
wyposażenie;
m) Siła wyższa – należy przez to rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części,
na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy
zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły wyższej Strony uznają
w szczególności:

budowa i utrzymanie
budynku komunalnego

1.

§1
DEFINICJE
Na potrzeby interpretacji niniejszej Umowy Strony ustalają następujące definicje dla pojęć
występujących w Umowie:
a) Budynek komunalny – należy przez to rozumieć budynek, wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, który spełnia wymagania
określone w Umowie i który w całości
• jest własnością gminy, pozostający w zarządzie przedsiębiorstwa (zakładu) gospodarki
mieszkaniowej lub komunalnej jednostki organizacyjnej specjalnie powstałej
do zarządzania zasobami mieszkaniowymi gminy, jak też budynek pozostający
w bezpośrednim zarządzie urzędu gminy,

67

−

klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne obejmujące swoim działaniem Teren budowy;
− akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
− działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrażające porządkowi publicznemu;
− strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje
mające wpływ na wykonanie niniejszego przedsięwzięcia;
Nie uznaje się za Siłę wyższą:
− strajków w przedsiębiorstwach należących do Stron oraz w przedsiębiorstwach,
z którymi łączą Strony umowy lub z którymi Strony zamierzały zawrzeć umowy;
− utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia
standingu finansowego z innych przyczyn. W szczególności za Siłę wyższą nie uważa
się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję
finansową Partnera Prywatnego;
− zmniejszenia się podaży jakichkolwiek materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług
koniecznych do realizacji zobowiązania;
− trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania
zobowiązania;
− wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług koniecznych do realizacji
zobowiązania;
− zmiany w przepisach prawnych;
n) Wada fizyczna – należy przez to rozumieć niezdatność do użytkowania Budynku
komunalnego lub niezgodność którejkolwiek części świadczenia objętego Umową z treścią
Umowy i treścią załączników do Umowy, a także z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

budowa i utrzymanie
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1.
2.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
Niniejsza Umowa jest umową o partnerstwie publiczno – prywatnym w rozumieniu art. 7
ustawy o z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym (t.j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 19 poz. 100 z późn. zm.) .
Przedmiot Umowy obejmuje przedsięwzięcie polegające na wybudowaniu i utrzymaniu
Budynku komunalnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ……………… przy ul.
………………….. w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie z ustawą o partnerstwie
publiczno-prywatnym.
ewentualnie:

Przedmiot Umowy obejmuje przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu, wybudowaniu
i utrzymaniu Budynku komunalnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu
w ……………… przy ul. ………………….. w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego zgodnie
z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym.
3.

Przedmiot umowy dzieli się na dwa etapy, tj.:
a) Etap I: wybudowanie Budynku komunalnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem
terenu w ………………. przy ul. …………………… wraz ze sporządzeniem projektów, dokumentacji
i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.
ewentualnie:

Etap I: zaprojektowanie i wybudowanie Budynku komunalnego wraz z infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu w ………………. przy ul. ……………………wraz ze sporządzeniem
projektów, dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń.

4.
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b) Etap II: utrzymanie wybudowanego Budynku komunalnego wraz z infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu w …………………. przy ul. ……………………… .
Szczegółowe warunki, które należy uwzględnić przy wykonaniu przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy określa załącznik nr 1 stanowiący
„Dokumentację projektową” zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

ewentualnie:
Szczegółowe warunki, które należy uwzględnić przy projektowaniu i wykonaniu przedmiotu
Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy określa załącznik nr 1 stanowiący
„Program funkcjonalno-użytkowy” (wytyczne do projektowania i wykonania), załącznik nr 2
stanowiący „Dokumentację geotechnicznych warunków gruntowo-wodnych dla projektowanego
Budynku komunalnego na działce nr …………………. przy ul. ……………….. w …………..” zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
5.

Integralną częścią niniejszej Umowy są:
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
b) oferta złożona przez Partnera Prywatnego.

§3
WYBUDOWANIE BUDYNKU KOMUNALNEGO
ewentualnie:

ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE BUDYNKU KOMUNALNEGO
1.

Partner Prywatny zobowiązuje się do wybudowania Budynku komunalnego wraz
z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w …………….. przy ul. ……………….. zgodnie
z „Dokumentacją projektową”, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy
technicznej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.
1623 z poz. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z należytą starannością.
ewentualnie:

2.

3.

Partner Publiczny oświadcza, iż uprawniony jest do dysponowania nieruchomością, na terenie
której będzie realizowany przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Partner Publiczny zobowiązuje się sprzedać Partnerowi Prywatnemu nieruchomość, na terenie
której będzie realizowany przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Projekt umowy sprzedaży stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Partner Publiczny
ma prawo odkupu od Partnera Prywatnego wskazanej wyżej nieruchomości, wraz z upływem
okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
ewentualnie:

budowa i utrzymanie
budynku komunalnego

Partner Prywatny zobowiązuje się do zaprojektowania i wybudowania Budynku komunalnego
wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w …………….. przy ul. ……………….. zgodnie
z „Programem funkcjonalno-użytkowym”, „Dokumentacją geotechniczną warunków gruntowowodnych dla projektowanego Budynku komunalnego na działce nr ……………….. przy ul. ……………….
w ………………”, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej,
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poz. zm.),
przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z należytą starannością.

Partner Publiczny na czas trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się zawrzeć z Partnerem
Prywatnym umowę użyczenia nieruchomości, na terenie której będzie realizowany przedmiot
Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Projekt umowy użyczenia stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Umowa użyczenia stanowi integralną część Umowy i wygasa
wraz z upływem okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
ewentualnie:
Partner Publiczny zobowiązuje się obciążyć nieruchomość, na terenie której będzie realizowany
przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy, na rzecz Partnera Prywatnego
prawem jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Prawo to wygasa wraz
z upływem okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
ewentualnie:
Partner Publiczny na czas trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się zawrzeć z Partnerem
Prywatnym umowę najmu nieruchomości, na terenie której będzie realizowany przedmiot Umowy
określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Projekt umowy najmu stanowi załącznik nr 4
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do niniejszej Umowy. Umowa najmu stanowi integralną część Umowy i wygasa wraz z upływem
okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
ewentualnie:
Partner Publiczny na czas trwania niniejszej Umowy zobowiązuje się zawrzeć z Partnerem
Prywatnym umowę dzierżawy nieruchomości, na terenie której będzie realizowany przedmiot
Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Projekt umowy dzierżawy stanowi
załącznik nr 4 do niniejszej Umowy. Umowa dzierżawy stanowi integralną część Umowy i wygasa
wraz z upływem okresu obowiązywania niniejszej Umowy.
4.
5.
6.

budowa i utrzymanie
budynku komunalnego

1.
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W celu wykonania budynku Partner Publiczny zobowiązuje się udostępnić Partnerowi
Prywatnemu energię elektryczną oraz wodę.
Partner Prywatny zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a)
niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem prac ustalonym z Partnerem Publicznym.
Partner Prywatny realizuje przedmiot Umowy w zakresie określonym w § 2 ust. 3 pkt a)
niniejszej Umowy jako inwestor zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 z poz. zm.).

§4
UTRZYMANIE BUDYNKU KOMUNALNEGO
Partner Prywatny zobowiązuje się utrzymać wybudowany Budynek komunalny wraz
z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ………… przy ul. ………………….. zgodnie
z jego przeznaczeniem, niniejszą Umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami
współżycia społecznego. W szczególności zobowiązuje się do:
a) prowadzenia książki Obiektu Budowlanego oraz gromadzenia i przechowywania innych
dokumentów budowlanych.
Obowiązek założenia i prowadzenia w/w książki został określony w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.
U. Nr 120 poz. 1134).
b) utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości i budynku na nim usytuowanego
oraz urządzeń komunalnych,
c) organizowania, prowadzenia konserwacji i napraw bieżących. W szczególności
dokonywanie napraw Budynku komunalnego, jego pomieszczeń i urządzeń oraz
przywrócenie poprzedniego stanu Budynku komunalnego uszkodzonego, niezależnie od
przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy,
d) dokonywania napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia
technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
− napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej i ciepłej wody – bez
armatury i wyposażenia, a także naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej,
anteny zbiorczej – z wyjątkiem osprzętu,
− wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej i podłóg, posadzek
i wykładzin podłogowych, a także tynków,
e) zawierania umów na dostawę energii elektrycznej, co, wody, usuwanie nieczystości, usługi
kominiarskie i inne niezbędne usługi,
f) sporządzanie protokołów szkód i utrzymanie w tych sprawach kontaktów z firmami
ubezpieczeniowymi,
g) terminowe dokonywanie opłat z tytułu ubezpieczenia i zobowiązań podatkowych,
h) utrzymanie i pielęgnacja zieleni, trawników, drzew, krzewów i roślin ozdobnych,
i) utrzymanie i bieżąca konserwacja urządzeń placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
j) utrzymanie i bieżąca konserwacja boksów śmietnikowych, trzepaków i ławek,
k) utrzymanie w czystości i bieżąca konserwacja wszystkich chodników i jezdni wewnętrznych
dróg dojazdowych oraz opasek wokół budynków i dojść do tego Budynku komunalnego,
l) odśnieżanie w okresie zimy i zabezpieczanie przed poślizgiem chodników, dojść oraz dróg
dojazdowych,
m) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej,

3.
4.

5.

6.

1.
2.
3.
1.

§5
WARTOŚĆ UMOWY
Wartość Umowy za I etap wyrażony w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy wynosi ……
Wartość Umowy za II etap wyrażony w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy wynosi ……
Łączna wartość Umowy wynosi……………..

§6
PODZIAŁ RYZYK
Partner Prywatny zobowiązuje się do poniesienia następujących ryzyk:
a) brak tego podpunktu.
ewentualnie:

zaprojektowania Budynku komunalnego,

b) budowy Budynku komunalnego - należy przez to rozumieć ryzyka powodujące zmiany
kosztów i terminów związanych z realizacją Robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia,
jak również ryzyka związane z funkcjonowaniem udostępnionych już składników
majątkowych, w szczególności ryzyko:
− opóźnienia w zakończeniu Robót budowlanych,
− niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania Robót
budowlanych,
− wzrostu kosztów,
− wystąpienia nieścisłości w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
− związane z wpływem czynników zewnętrznych,
− brak tego podpunktu

budowa i utrzymanie
budynku komunalnego

2.

n) zapewnienie dyżurów w sytuacjach awaryjnych, podczas pożarów, klęsk żywiołowych
i w uzasadnionych przypadkach podczas innych zdarzeń losowych,
o) przeprowadzenie kompleksowej deratyzacji 2 razy w roku,
p) przeprowadzenie dezynfekcji i deratyzacji w przypadkach: plagi insektów, odbioru lokali
po zgonach i w innych uzasadnionych sytuacjach,
q) wywóz odpadów stałych z terenów objętych utrzymaniem i pielęgnacją na miejskie
wysypisko śmieci,
r) egzekwowanie od firm wywozowych ustawienia pojemników na odpady w stałych
miejscach do tego wyznaczonych,
s) zapewnienie prawidłowego oznakowania Budynku i klatki schodowej; zamawianie
i montowanie nowych lub bieżące odnawianie uszkodzonych oznakowań,
t) ponoszenia innych obowiązków opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Partner Prywatny zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3
pkt b) niniejszej Umowy z należytą starannością, a także do chronienia interesów Partnera
Publicznego w toku realizacji powierzonych zadań i czynności.
Przy wykonywaniu czynności objętych niniejszą Umową Partner Prywatny zobowiązany jest
współpracować z właściwymi przedmiotowo wydziałami Partnera Publicznego.
Konserwacje i drobne naprawy Partner Prywatny zobowiązuje się realizować wg bieżących
potrzeb zapewniając utrzymanie zasobów w sprawności użytkowej.
Partner Prywatny zobowiązany jest niezwłocznie zabezpieczyć Budynek komunalny przed
skutkami zaistniałych awarii oraz usuwać je w ramach wydatków zaplanowanych w planie
potrzeb dokonywania napraw bieżących w danym roku.
Partner Prywatny może zlecać wykonanie poszczególnych obowiązków wynikających
z niniejszego paragrafu osobom trzecim, pozostaje odpowiedzialny za ich działanie i zaniechanie,
jak za swoje własne.

		ewentualnie:

wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji
projektowej,
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−
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2.

1.
2.
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związane z pojawieniem się lub zastosowaniem do realizacji przedsięwzięcia nowych
technologii,
− wystąpienia Wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność
składnika majątkowego;
c) zapewnienia dostępności przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 2 pkt b) niniejszej
Umowy przez cały czas jej trwania zgodnie z jego przeznaczeniem czyli stałym
zamieszkiwaniem osób skierowanych przez Partnera Publicznego - należy przez to
rozumieć ryzyka wpływające na sposób, jakość lub ilość dostarczanych w ramach realizacji
niniejszej Umowy usług, w szczególności ryzyko:
− związane z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług,
− związane z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości,
− braku zgodności z normami bezpieczeństwa lub innymi normami branżowymi,
− wzrostu kosztów,
− związane ze sposobem i jakością prac wykonywanych w celu dostarczenia usług,
− nieodpowiedniej kwalifikacji pracowników,
− związane z dostępnością i jakością nakładów lub składników majątkowych potrzebnych
do realizacji przedsięwzięcia,
− wystąpienia zmian technologicznych;
d) ryzyko związane z końcową wartością składników majątkowych - należy przez to rozumieć
ryzyko wartości materialnej składników majątkowych na dzień zakończenia realizacji
niniejszej Umowy.
Partner Publiczny zobowiązuje się do poniesienia następujących ryzyk:
a) ryzyko związane z popytem - należy przez to rozumieć ryzyka powodujące zmianę popytu
na określone usługi,
b) ryzyko związane z przygotowaniem przedsięwzięcia - należy przez to rozumieć ryzyka
wpływające na koszt i czas trwania procesu przetargowego, w szczególności ryzyko:
− związane z dostępnością informacji dotyczących planowanej realizacji przedsięwzięcia,
− wprowadzania zmian do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
− związane ze sposobem i jakością prowadzenia postępowania na wybór Partnera
Prywatnego,
− rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia;
c) ryzyko o charakterze legislacyjnym - należy przez to rozumieć ryzyko wystąpienia
zmian w przepisach prawnych, mających wpływ na realizację przedsięwzięcia w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego;
d) ryzyko regulacyjne - należy przez to rozumieć ryzyko wystąpienia zmian w regulacjach
dotyczących systemów opłat w ramach danej dziedziny usług użyteczności publicznej,
które mają wpływ na koszty realizacji przedsięwzięcia lub w wyniku których zmianie
ulegnie zakres praw i obowiązków stron w ramach przedsięwzięcia;
e) ryzyko związane z wystąpieniem Siły wyższej,
f) ryzyko związane z lokalizacją przedsięwzięcia - należy przez to rozumieć ryzyka wpływające
na dostępność terenu przeznaczonego do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
− związane ze stanem prawnym nieruchomości,
− wynikające z właściwości istniejącej infrastruktury;
g) ryzyko związane z przekazywaniem składników majątkowych - należy przez to rozumieć
ryzyka wpływające na warunki i terminy przekazywania składników majątkowych
w ramach realizacji przedsięwzięcia, w szczególności ryzyko:
− związane ze stanem składników majątkowych przed ich przekazaniem,
− związane z wykonaniem obowiązków i egzekucją praw związanych z dokonaniem
przekazania.
§7
TERMINY
Umowa zostaje zawarta na okres …………….. lat od dnia jej zawarcia.
Wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy nastąpi
w terminie ……….. lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy tj. do dnia ………………… r. Termin

ten będzie uznawany za dochowany, jeżeli przed jego upływem nastąpi łączne spełnienie
następujących przesłanek:
a) wybudowanie Budynku komunalnego zgodnie z „Dokumentacją projektową”, specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poz. zm.), przepisami
wykonawczymi do tej ustawy oraz z należytą starannością.

ewentualnie:

3.
4.
5.
6.

7.

1.

b) zakończenie wszystkich Robót budowlanych i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prób oraz sprawdzeń nowo wybudowanego Budynku komunalnego,
c) otrzymanie przez Partnera Prywatnego od właściwego organu pozwolenia na użytkowanie
Budynku komunalnego.
Partner Prywatny może żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu
nastąpi z powodu Siły wyższej.
Partner Prywatny może wystąpić z żądaniem określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie
później niż w terminie …………. od dnia zaistnienia Siły wyższej. Ciężar dowodu w zakresie
niedochowania w/w terminu spoczywa na Partnerze Prywatnym.
Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy
nastąpi dnia następnego po dniu, w którym zostanie wykonany przedmiot Umowy określony
w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Okres wykonywania przedmiotu umowy określonego
w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy wynosić będzie …………….. lat.
Jeżeli Partner Prywatny nie wykona przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a)
niniejszej Umowy w terminie wyrażonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku innym niż
przedstawiony w ust. 3 niniejszego paragrafu, okres realizacji przedmiotu Umowy określonego
w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy zostanie odpowiednio skrócony o okres przedłużonej
realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Jeżeli Partner Prywatny nie wykona przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej
Umowy w terminie wyrażonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku określonym w ust.
3 niniejszego paragrafu, czas trwania umowy zawarty w ust. 1 niniejszego paragrafu, ulega
wydłużeniu o okres przedłużonego okresu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2
ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
§8
WYNAGRODZENIE PARTNERA PRYWATNEGO
Wynagrodzenie Partnera Prywatnego od Partnera Publicznego wynosi ……………………. netto.
Wynagrodzenie jest wypłacane Partnerowi Prywatnemu w każdym roku okresu wykonywania
umowy, o którym mowa w § 7 ust. 5 niniejszej Umowy.

budowa i utrzymanie
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zaprojektowanie i wybudowanie Budynku komunalnego zgodnie z „Programem funkcjonalnoużytkowym”, „Dokumentacją geotechniczną warunków gruntowo-wodnych dla projektowanego
Budynku komunalnego na działce nr ……………… przy ul. …………….. w ……………………”, specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poz. zm.), przepisami wykonawczymi do
tej ustawy oraz z należytą starannością.

ewentualnie:

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego od Partnera Publicznego wynosi ……………………. netto.
Wynagrodzenie jest wypłacane Partnerowi Prywatnemu w każdym roku okresu wykonywania
niniejszej Umowy.
2.
3.

Partner Publiczny wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu płacić będzie
Partnerowi Prywatnemu w miesięcznych ratach. Rozliczenie między Stronami będzie
dokonywane za pośrednictwem faktur VAT.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu będzie corocznie waloryzowane przez
Partnera Publicznego zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny.
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4.

Prawo do wynagrodzenia przysługiwać będzie Partnerowi Prywatnemu dnia następnego po
dniu, w którym zostanie wykonany przez niego przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt a)
niniejszej Umowy.
ewentualnie:

brak tego przepisu
5.
6.
7.

8.

1.

Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu uwzględnia wszelkie poniesione
przez Partnera Prywatnego nakłady związane z realizacją przedmiotu Umowy określonego
w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, w tym Nakład inwestorski wynikający z realizacji przedmiotu
Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje żadna inna forma wynagrodzenia, za wyjątkiem
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Partner Prywatny ma prawo domagać się od Partnera Publicznego zwiększenia wysokości
wynagrodzenia, za dany Rok rozliczeniowy, jeżeli nastąpi zmiana przepisów prawa podatkowego,
która zwiększy obciążenia podatkowe Partnera Prywatnego o ile mają one bezpośredni związek
z realizacją przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.
W przypadku określonym w § 7 ust. 6 niniejszej Umowy wysokość wynagrodzenia w danym
Roku rozliczeniowym wyrażonej w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie, odpowiednio
pomniejszona o okres przedłużonej realizacji przez Partnera Prywatnego przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.

§9
KONTROLA REALIZACJI I ETAPU
Partner Publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez Partnera
Prywatnego. W szczególności ma prawo do kontroli:
a) brak tego podpunktu,
ewentualnie:

budowa i utrzymanie
budynku komunalnego

opracowanego projektu budowlanego i innych projektów stosownie do potrzeb.

2.

3.
4.
5.
6.
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b) Budowy przez Partnera Prywatnego Budynku komunalnego określonego w § 2 ust. 3 pkt a)
niniejszej Umowy.
Brak tego przepisu
ewentualnie:

Partner Publiczny ma prawo żądać od Partnera Prywatnego zmiany opracowanego projektu
budowlanego, jeżeli sprzeczny jest on z „Programem funkcjonalno-użytkowym”, „Dokumentacją
geotechniczną warunków gruntowo-wodnych dla projektowanego Budynku komunalnego na
działce nr …………… przy ul. ……………… w ……………..”, specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
zasadami wiedzy technicznej, ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 243 poz. 1623 z poz. zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Partner Publiczny może
wyznaczyć Partnerowi Prywatnemu termin, w którym ma zmienić opracowany projekt budowlany.

Przedstawiciele Partnera Publicznego mają w każdym czasie prawo wstępu na Teren budowy
oraz kontroli zgodności jej realizacji z projektem i Pozwoleniem na budowę, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej.
Partner Prywatny ma prawo do sprawdzenia jakości wykonywanych przez Partnera
Prywatnego Robót budowlanych, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności
zapobieganiu zastosowania przez Partnera Prywatnego wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Partner Publiczny ma prawo sprawdzania Robót budowlanych ulegających zakryciu lub
zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń
technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru
gotowego Budynku komunalnego i przekazania go do użytkowania.
Partner Publiczny ma prawo do kontroli faktycznie wykonanych robót oraz żądania od Partnera
Prywatnego usunięcia Wad fizycznych, a także do kontrolowania rozliczeń budowy. Partner

Publiczny może wyznaczyć Partnerowi Prywatnemu termin, w którym wykryte Wady fizyczne
winny być przez niego usunięte.

2.
3.
4.

1.
2.
1.
2.

1.
2.
3.

§ 11
OSOBY UPRAWNIONE DO WSPÓŁPRACY W IMIENIU STRON
W okresie realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, Partnera
Publicznego reprezentuje …………………….., który wyznacza ………………….........................…… jako
osobę do bezpośredniego kontaktowania się z Partnerem Prywatnym.
Partnera Prywatnego w okresie realizacji Umowy reprezentuje: ……………………………………………

§ 12
UBEZPIECZENIE
Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach związane
z wykonaniem przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.
Partner Prywatny będzie posiadał przez cały okres związania Umową ważną polisę lub
inny dokument potwierdzający dokonanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej przez Partnera Prywatnego działalności o sumie nie mniejszej niż
………………………..................zł na jedno lub wszystkie zdarzenia.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Partner Prywatny wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ………. %
jej wartości, co stanowi kwotę …………………… .
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie miało formę……………………….. .
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Partner Publiczny uprawniony
jest do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i przeznaczenia go na
pokrycie roszczeń z tego tytułu.

budowa i utrzymanie
budynku komunalnego

1.

§ 10
KONTROLA REALIZACJI II ETAPU
Partner Publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji przedsięwzięcia przez Partnera
Prywatnego. W szczególności Partner Publiczny ma prawo kontroli, czy Partner Prywatny
realizuje przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy zgodnie z wymogami
określonymi w § 4 niniejszej Umowy.
Przedstawiciele Partnera Publicznego mają w każdym czasie prawo wstępu na teren Budynku
komunalnego oraz kontroli prac wykonywanych przez Partnera Prywatnego.
Partner Publiczny ma prawo żądać od Partnera Prywatnego wglądu do dokumentacji jego
przedsiębiorstwa, związanego z realizacją przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b)
niniejszej Umowy.
Partner Publiczny ma prawo domagać się od Partnera Prywatnego zmiany sposobu realizacji
przedmiotu Umowy określony w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy, jeżeli narusza wymogi
określone w § 4 niniejszej Umowy. Partner Publiczny może wyznaczyć Partnerowi Prywatnemu
termin, w którym winien zostać przez niego zmieniony sposób realizacji przedmiotu Umowy
określony w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy.

§ 14
GWARANCJA

1.

Partner Prywatny udziela:
a) brak tego przepisu,
ewentualnie:

…………………….. - miesięcznej gwarancji – na dokumentację projektową,

b) …………………….. - miesięcznej gwarancji – w zakresie konstrukcji i posadzek w Budynku
komunalnym,
c) …………………….. - miesięcznej gwarancji – dla pozostałego zakresu Robót budowlanych.
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2.

3.
4.
5.

1.

Partner Prywatny udzieli Partnerowi Publicznemu gwarancji opisanej w ust. 1 niniejszego
paragrafu do wysokości ………………………. .
Bieg terminów gwarancji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu rozpoczyna się w dniu
następującym po dniu wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej
Umowy.
Partner Prywatny ponadto udzieli Partnerowi Publicznemu ………..- miesięcznej gwarancji
jakości na bieżące naprawy wykonane przez niego w ostatnim roku wykonywania Umowy. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu wygaśnięcia prawa do realizacji przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy.
Z tytułu udzielonej gwarancji Partner Prywatny zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych
przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, jeżeli wady te ujawnią się
w ciągu terminu określonego w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 15
ZWROT BUDYNKU KOMUNALNEGO PO WYGAŚNIĘCIU UMOWY
Najpóźniej w dniu wygaśnięcia prawa do realizacji przedmiotu Umowy określonego
w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy, tj. z upływem okresu obowiązywania Umowy, Partner
Publiczny zobowiązuje się odkupić od Partnera Prywatnego nieruchomość wraz z Budynkiem
komunalnym oraz z wszelką dokumentacją i instrukcjami z nią związanymi, za zwrotem
ustalonej ceny i po uwzględnieniu jej waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 2.
ewentualnie:

Najpóźniej w dniu wygaśnięcia prawa do realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt
b) niniejszej Umowy, tj. z upływem okresu obowiązywania Umowy, Partner Prywatny zobowiązuje
się do przekazania Partnerowi Publicznemu nieruchomości wraz z Budynkiem komunalnym oraz
z wszelką dokumentacją i instrukcjami z nią związanymi, zastrzeżeniem ust. 2.

2.

budowa i utrzymanie
budynku komunalnego

3.
4.

Partner Prywatny winien przekazać Budynek komunalny w stanie technicznie niepogorszonym
i umożliwiającym jego dalsze funkcjonowanie, z uwzględnieniem jego normalnego zużycia
wynikającego z prawidłowej eksploatacji oraz w stanie wolnym od wszelkich obciążeń i praw
osób trzecich.
Partner Prywatny może żądać zwrotu nakładów koniecznych poniesionych w okresie
Budowy po zakończeniu Umowy z tytułu zrealizowania Umowy, o ile nie mają one pokrycia
w korzyściach, które uzyskał ze składnika majątkowego lub też w czasie jej trwania, o ile
została ona rozwiązana z wyłącznej winy Partnera Publicznego.
W celu odkupienia Budynku komunalnego Strony powołają w terminie ………. przed dniem
wygaśnięcia niniejszej Umowy komisję zdawczo – odbiorczą, której połowę składu stanowić
będą przedstawiciele Partnera Publicznego a połowę przedstawiciele Partnera Prywatnego.
Komisja zakończy prace i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy najpóźniej w ostatnim dniu
obowiązywania Umowy.
ewentualnie:

W celu dokonania zwrotu Budynku komunalnego Strony powołają w terminie …………….. przed
dniem wygaśnięcia niniejszej Umowy komisję zdawczo – odbiorczą, której połowę składu stanowić
będą przedstawiciele Partnera Publicznego a połowę przedstawiciele Partnera Prywatnego.
Komisja zakończy prace i sporządzi protokół zdawczo – odbiorczy najpóźniej w ostatnim dniu
obowiązywania Umowy.

1.
2.
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§ 16
KARY UMOWNE
W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wykonania przedmiotu
Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy, zapłaci on Partnerowi Publicznemu
karę umowną w wysokości …………. % wartości Umowy za każdy dzień zwłoki.
Brak tego przepisu
ewentualnie:

W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego do zmiany
opracowanych projektów, przez Partnera Publicznego w oparciu o § 9 ust. 2 niniejszej Umowy,

Partner Prywatny zapłaci Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości …………… %
wartości Umowy za każdy dzień zwłoki.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego do usunięcia
Wad fizycznych, przez Partnera Publicznego w oparciu o § 9 ust. 6 niniejszej Umowy, Partner
Prywatny zapłaci Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości ………… % wartości
Umowy za każdy dzień zwłoki.
W przypadku niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego do zmiany
sposobu realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy, przez
Partnera Publicznego w oparciu o § 10 ust. 4 niniejszej Umowy, Partner Prywatny zapłaci
Partnerowi Publicznemu karę umowną w wysokości …………… % wartości Umowy za każdy
dzień zwłoki.
W przypadku wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust.
3 pkt b) niniejszej Umowy przez okres dłuższy …………….. w danym Roku rozliczeniowym
z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, zapłaci on Partnerowi Publicznemu karę
umowną w wysokości ……………… % wartości Umowy za każdy dzień przerwy wykraczający
poza wskazany powyżej okres.
W przypadku odstąpienia od Umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Partnera Prywatnego, zapłaci ona karę umowną w wysokości …………….. % wartości
Umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Partnera Publicznego, zapłaci ona karę umowną w wysokości …………… % wartości
Umowy.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Partnera Prywatnego
z przyczyn leżących po jego stronie, zapłaci ona Partnerowi Publicznemu karę umowną
w wysokości ……….. % wartości Umowy.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa w pełni poniesionej przez Strony szkody, mogą one dochodzić
na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniające.

§ 17
SPOSÓB I TRYB ROZWIĄZANIA UMOWY
Partnerowi Publicznemu przysługuje prawo rozwiązania za okresem wypowiedzenia niniejszej
Umowy w trakcie jej trwania, jeżeli Partner Prywatny jej nie wykonuje lub wykonują ją w sposób
nienależyty. Okres wypowiedzenia wynosi ……………….. .
Podstawą do rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu jest m.in.
nie wykonywanie przez Partnera Prywatnego przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3
pkt a) niniejszej Umowy zgodnie z harmonogramem prac określonym w § 3 ust. 6 niniejszej
Umowy.
Rozwiązanie Umowy w trybie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga uprzedniego
wezwania Partnera Prywatnego do usunięcia wskazanych uchybień i wyznaczenie mu w tym
celu odpowiedniego dodatkowego terminu.
W przypadku rozwiązania przez Partnera Publicznego Umowy w trybie określonym w ust. 1
niniejszego paragrafu Partner Prywatny zobowiązany jest sprzedać Partnerowi Publicznemu
nieruchomość, na terenie której miał realizować przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3
niniejszej Umowy, wraz z Budynkiem komunalnym, jeżeli został wybudowany wraz ze wszelką
dokumentacją, instrukcjami z nim związanymi, za zwrotem ustalonej ceny i po uwzględnieniu
jej waloryzacji.

budowa i utrzymanie
budynku komunalnego

3.

ewentualnie:

W przypadku rozwiązania przez Partnera Publicznego Umowy w trybie określonym w ust. 1
niniejszego paragrafu Partner Prywatny zobowiązany jest wydać Partnerowi Publicznemu
nieruchomość, na terenie której miał realizować przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3
niniejszej Umowy, wraz z Budynkiem komunalnym, jeżeli został wybudowany wraz ze wszelką
dokumentacją, instrukcjami z nim związanymi.

5.

W przypadku rozwiązania, przez Partnera Publicznego Umowy z przyczyn dotyczących Partnera
Prywatnego, Partnerowi Prywatnemu przysługuje wobec Partnera Publicznego roszczenie
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o zwrot nakładów koniecznych poniesionych w okresie Budowy o tyle, o ile nie mają pokrycia
w korzyściach, które uzyskał z przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.

1.

§ 18
ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PARTNERA PRYWATNEGO
W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub
utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy, wynikających
z przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza Umowa ulega
rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Z tym samym dniem Partner Prywatny
zobowiązuje się odsprzedać Partnerowi Publicznemu nieruchomość, na terenie której miał
realizować przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz z Budynkiem
komunalnym, jeżeli został wybudowany.
ewentualnie:

W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub utraty
przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy, wynikających z przepisów
prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem
natychmiastowym. Z tym samym dniem wygasa prawo Partnera Prywatnego do użytkowania
nieruchomości, na terenie której miał realizować przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej
Umowy, wraz z Budynkiem komunalnym, jeżeli został wybudowany.
ewentualnie:
W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub
utraty przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy, wynikających
z przepisów prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza Umowa ulega
rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Z tym samym dniem wygasa prawo Partnera
Prywatnego do używania i pobierania pożytków z nieruchomości, na terenie której miał realizować
przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz z Budynkiem komunalnym, jeżeli
został wybudowany.
ewentualnie:

budowa i utrzymanie
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W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub utraty
przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy, wynikających z przepisów
prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem
natychmiastowym. Z tym samym dniem wygasa prawo Partnera Prywatnego do najmu nieruchomości,
na terenie której miał realizować przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, wraz
z Budynkiem komunalnym, jeżeli został wybudowany.
ewentualnie:
W przypadku ogłoszenia likwidacji, wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej lub utraty
przez Partnera Prywatnego uprawnień do wykonywania niniejszej Umowy, wynikających z przepisów
prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, niniejsza Umowa ulega rozwiązaniu ze
skutkiem natychmiastowym. Z tym samym dniem wygasa prawo Partnera Prywatnego do dzierżawy
nieruchomości, na terenie której miał realizować przedmiot Umowy określony w § 2 ust. 3 niniejszej
Umowy, wraz z Budynkiem komunalnym, jeżeli został wybudowany.
2.

1.
2.
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Partnerowi Prywatnemu po rozwiązaniu Umowy z przyczyn opisanych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, przysługuje wobec Partnera Publicznego roszczenie o zwrot nakładów
koniecznych poniesionych w okresie Budowy o tyle, o ile nie mają pokrycia w korzyściach,
które uzyskał z przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy.

§ 19
ZMIANA PARTNERA PRYWATNEGO
Zmiana Partnera Prywatnego jest niedopuszczalna.
Za zmianę Partnera Prywatnego nie są uznawane jego zmiany organizacyjne takie jak:
łączenie, podział i przekształcanie spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek
handlowych.

2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.

budowa i utrzymanie
budynku komunalnego

1.

§ 20
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W przypadku gdy Partner Prywatny opóźnia się tak dalece z rozpoczęciem lub realizacją
przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy, że nie jest prawdopodobne,
żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Partner Publiczny może bez wyznaczenia
terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania
przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
W przypadku gdy po bezskutecznym wezwaniu Partnera Prywatnego do usunięcia Wad
fizycznych, przez Partnera Publicznego w oparciu o § 9 ust. 6 niniejszej Umowy, Partner
Publiczny może od Umowy odstąpić, jeżeli Wady fizyczne są istotne, zaś ich usunięcie jest
niemożliwe lub Partner Prywatny nie usunął ich w wyznaczonym terminie.
W przypadku gdy po bezskutecznym wezwaniu Partnera Prywatnego do zmiany sposobu
realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt b) niniejszej Umowy, przez Partnera
Publicznego w oparciu o § 10 ust. 4 niniejszej Umowy, Partner Publiczny może od Umowy
odstąpić, jeżeli Partner Prywatny nie usunął ich w wyznaczonym terminie.
W przypadku gdy Partner Prywatny realizuje przedmiot określony w § 2 ust. 3 niniejszej
Umowy sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Partner Publiczny może wezwać go do
zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu Partner Publiczny może od Umowy odstąpić.
W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, Partner Publiczny może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach. Partner Prywatny może żądać od Partnera Publicznego
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy (art. 145 pzp).
W przypadku odstąpienia przez Partnera Publicznego od niniejszej Umowy z przyczyn
dotyczących Partnera Prywatnego, Partnerowi Prywatnemu przysługuje wobec Partnera
Publicznego roszczenie o zwrot nakładów koniecznych poniesionych w Okresie Budowy o tyle,
o ile nie mają pokrycia w korzyściach, które uzyskał z przedmiotu Umowy określonego w § 2
ust. 3 niniejszej Umowy.
§ 21
ZMIANA UMOWY
Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej Umowy zgodnie z art. 144 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a w szczególności:
a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 3
ust. 2 niniejszej Umowy;
b) wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia niniejszej Umowy;
c) z powodu okoliczności Siły wyższej;
d) odstąpienia na wniosek Partnera Publicznego od realizacji części przedmiotu Umowy
opisanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod
warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Partner Publiczny nie mógł
przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie
przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy bez ograniczenia zakresu
przedmiotu Umowy powodowałoby dla Partnera Publicznego niekorzystne skutki z uwagi
na zamierzony cel realizacji przedmiotu Umowy opisanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy
i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych,
e) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu Umowy
opisanego w § 2 ust. 3 niniejszej Umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu
realizacji niniejszej Umowy.
Na skutek zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, możliwa jest
zmiana wynagrodzenia Partnera Prywatnego opisanego w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, przy
czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany
wzrost kosztów świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej Umowy opisanego w § 3
ust. 2 niniejszej Umowy przez Partnera Prywatnego.
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§ 22
PRAWA AUTORSKIE
Wszelkie dokumenty i projekty określone w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy Partner Prywatny
przenosi na rzecz Partnera Publicznego dnia następnego po dniu wykonania przedmiotu Umowy
określonego w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy. Na skutek tej czynności Partner Publiczny
nabywa wszystkie autorskie prawa majątkowe (w tym prawa do korzystania i rozporządzania)
do wszystkich dokumentów i projektów określonych w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy.
Prawa autorskie opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu przechodzą na Partnera Publicznego na
następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia wszelkich dokumentów i projektów określonych
w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy dowolną techniką,
b) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt a,
w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania wszelkich
dokumentów i projektów określonych w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy lub jej elementów
w działach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych tak, aby każdy mógł mieć do
niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem
sieci Internet.
Z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej Umowy z wyjątkiem,
gdy rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn dotyczących Partnera
Publicznego, na Podmiot Publiczny przechodzą autorskie prawa majątkowe na pozostałych,
nie wymienionych w ust. 2, wszystkich znanych i nieznanych w chwili zawierania niniejszych
Umowy polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie obrotu oryginałem wszelkich
dokumentów i projektów określonych w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy albo egzemplarzami,
na których wszelkie dokumenty i projekty określone w § 2 ust. 3 pkt a) niniejszej Umowy
utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
Wynagrodzenie z tytułu nabycia autorskich praw majątkowych zostało uwzględnione
w wynagrodzeniu Partnera Prywatnego opisanym w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.
§ 23
KLAUZULA SALWATORYJNA
Nieważność jakiegokolwiek zapisu Umowy nie spowoduje nieważności całej Umowy.
W sytuacji opisanej w ust. 1 niniejszego paragrafu Strony dokonają zmiany Umowy, w pierwszej
kolejności posługując się interpretacją pozostałych jej zapisów.

§ 24
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy, może nastąpić jedynie za zgodą Partnera
Publicznego.
Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii
nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
polskiego, w tym w szczególności ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicznoprywatnym (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100 z poz. zm.).
Wprowadzenie zmian treści niniejszej Umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do
Umowy pod rygorem jego nieważności, na zasadach określonych w art. 13 ustawy z dnia
19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100
z poz. zm.).
Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej Umowy będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Partnera Publicznego.
Umowa zostaje sporządzona w formie pisemnej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze stron.

Podmiot Publiczny
................................................

Partner Prywatny
................................................

Klauzule umowne – budowa, zarządzanie i utrzymanie
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w modelu PPP

Informacje wstępne

Jednym z obszarów dla realizacji przedsięwzięć w formule PPP jest sfera usług komunalnych
świadczonych w obszarach monopoli naturalnych. Przykładem tego typu sektora są usługi wodno-kanalizacyjne. Zadania w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów
i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości
i porządku oraz urządzeń sanitarnych należą do zadań własnych gminy (art. 7 ust. 1 pkt 3 u.s.g.). Wszelkie zadania mieszczące się w ww. zakresie gmina będzie mogła powierzyć partnerowi prywatnemu.
Cechą usług wod.-kan. jest m.in. ich stałość i nieprzerwany charakter. Usługi tego rodzaju świadczone
są także odpłatnie. W efekcie, usługi wod.-kan. pozwalają na przewidywalne w wieloletniej perspektywie modelowanie finansowe, obejmujące oszacowanie kosztów i przyszłych przychodów. Powiązanie
powyższego z zasadniczo monopolistycznym charakterem usług wod.-kan. pozwala na powierzenie
procesu świadczenia tego typu usług partnerowi prywatnemu na zasadach koncesyjnych, tj. z przeniesieniem na stronę prywatną zasadniczej części ryzyka ekonomicznego.
Wieloletnie doświadczenia polskich samorządów w nawiązywaniu współpracy międzysektorowej
w obszarze wod.-kan. pozwalają na sformułowanie kilku wniosków dotyczących potencjalnych zakresów, ale również form współpracy samorządu gminnego z partnerami prywatnymi.
Standardowe przedsięwzięcie będzie polegało na zleceniu partnerowi prywatnemu zaprojektowania, budowy (rozbudowy, przebudowy), finansowania i zarządzania oraz utrzymania oczyszczalni
ścieków oraz nowych sieci wod.-kan. Wynagrodzeniem partnera prywatnego będą przychody z opłat
pobieranych od użytkowników sieci wod.-kan., tj. ze sprzedaży kluczowych usług (dostaw wody,
oczyszczania ścieków). Źródłem tych przychodów będą płatności bezpośrednich odbiorców usług (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, klientów instytucjonalnych).
Standardowy model realizacji Przedsięwzięcia w zakresie budowy, zarządzania lub utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będzie przedstawiał się następująco:
1) trybem wyboru partnera prywatnego będą przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji
na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.), dalej „u.k.r.b.u.”,
2) model finansowo-prawny przedsięwzięcia oparty będzie o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.), dalej
„u.p.p.p.” oraz u.k.r.b.u. (tzw. PPP w koncesji),
3) zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, budowa, utrzymanie
i zarządzanie
(tzw. DBFO – design, build, finance and operate) oczyszczalnią ścieków oraz siecią wod.-kan.
przez okres 15-30 lat,
4) podmiot publiczny nie będzie uczestniczył w wydatkach inwestycyjnych, możliwe jednak, że
będzie ponosił część wydatków na utrzymanie sieci (konserwacje, naprawy),
5) właścicielem wybudowanej infrastruktury będzie podmiot publiczny,
6) partner prywatny poprzez przedsiębiorstwo wod.-kan. będzie świadczył usługi sprzedaży
wody, dostawy wody, odbioru nieczystości i ich oczyszczania, pobierając z tego tytułu
wynagrodzenie,
7) wynagrodzenie partnera prywatnego pochodzić będzie od odbiorców ww. usług, lub, co
w praktyce będzie rozwiązaniem rzadszym, będzie wypłacane przez podmiot publiczny
w kwocie uzależnionej od wolumenu dostarczonych odbiorcom usług po wynikających
z taryfikatora stawkach (w takiej sytuacji podmiot publiczny przez własne przedsiębiorstwo
pełnić będzie rolę inkasenta opłat należnych partnerowi prywatnemu).
8) partner prywatny ponosi zasadnicze ryzyko ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia – główne
źródło jego przychodu nie pochodzi z zapłaty sumy pieniężnej podmiotu publicznego, lecz
ze sprzedaży usług osobom trzecim; strona publiczna nie udziela partnerowi prywatnemu
jakichkolwiek gwarancji dochodowości przedsięwzięcia, nie uczestniczy w pokrywaniu jego
strat, ani nie zabezpiecza zobowiązań zaciągniętych przez stronę prywatną na realizację
przedmiotu PPP,
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9) nieruchomość służąca realizacji przedmiotu PPP jest nieodpłatnie przekazywana partnerowi
prywatnemu na okres realizacji przedmiotu PPP,
10) umowa przewidująca zarządzanie przez partnera prywatnego istniejącą siecią wodociągowo-kanalizacyjną, będącą zazwyczaj w zarządzie gminnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, powinna dodatkowo przewidywać przekazanie tego przedsiębiorstwa
w zarząd partnerowi prywatnemu
Model koncesyjny stanowi najbardziej typową i najpowszechniej stosowaną w Polsce oraz
w Unii Europejskiej formą realizacji przedsięwzięć wodno-kanalizacyjnych w modelu publiczno-prywatnym. Z tego względu w części III opracowania wskazane zostały przykładowe klauzule umowne właściwe dla tego właśnie modelu.
II. Ramy prawne
Kluczowe i obligatoryjne elementy treści umów PPP i koncesji wynikać będą każdorazowo z przepisów u.p.p.p. i u.k.r.b.u. Ze względu na postanowienia art. 4 ust. 1 u.p.p.p., do umowy zastosowanie
znajdą przepisy u.p.p.p., ale będzie ona również podlegała regułom określonym w rozdziale 3 u.k.r.b.u.
(zob. Rozdział 3. Umowa koncesji). Przepisy te określają zakres, formę oraz sposób wykonywania umów
zawartych w danym trybie. W szczególności należy zwrócić uwagę na to, że umowa PPP zawarta w trybie u.k.r.b.u. powinna zawierać katalog postanowień koniecznych dla umowy koncesji, określonych
w art. 22 ust. 1 u.k.r.b.u.
Ze względu na wymogi procesu inwestycyjnego oraz specyfikę sektora wod.-kan., postanowienia umów PPP na budowę i zarządzanie oraz utrzymanie systemów wod.-kan. powinny uwzględniać postanowienia szeregu odrębnych aktów prawnych, w tym w szczególności: ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r.,
poz. 145, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Umowa oparta będzie również m.in. o przepisy
regulujące zasady gospodarowania nieruchomościami publicznymi, zasady ochrony praw autorskich,
a także ogólne zasady kształtowania stosunków zobowiązaniowych, w szczególności: ustawę z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), dalej
„u.g.n.”, ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.), dalej „Kodeks cywilny”. Ponadto, zastosowanie znajdą niektóre przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907), dalej „u.p.z.p.”.
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III. Przykładowe klauzule umowne
Wzór:

UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM
Nr.........../.........../...........1

zawarta w dniu .................................... r. w .................................... pomiędzy:

Gminą X, reprezentowaną przez ................................................., - zwaną dalej Podmiotem Publicznym,
a
.................................................
ul. ................................................. posiadająca nr NIP ...................................., REGON ....................................,
1
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Tytuł umowy powinien wyraźnie wskazywać na jej charakter prawny.

reprezentowaną przez:
1. ................................................................................,
2. ................................................................................,
zwaną dalej Partnerem Prywatnym,
przy czym Podmiot Publiczny oraz Partner Prywatny zwani będą łącznie w dalszej treści Umowy
również Stronami.
Zważywszy, że:
− Na terenie miasta Gminy X prowadzona jest przez Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Gminie X (dalej: GPWiK), będące samorządowym zakładem budżetowym,
działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
− Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
prowadzona jest za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych elementów
majątkowych wraz z pracownikami będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo –
kanalizacyjnego – GPWiK oraz innych urządzeń i instalacji,
− GPWiK posiada własne ujęcia wody,
− Gmina X planuje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach nowopowstałych na
terenie Gminy X osiedli mieszkaniowych oraz budowę nowej oczyszczalni ścieków, umożliwiającej
oczyszczenie ścieków odprowadzanych od dotychczasowych odbiorców, a także od nowych
odbiorców w związku z rozbudową sieci,
− Gmina X jako wkład własny do Przedsięwzięcia wniesie niezbędne do jego realizacji nieruchomości
oraz GPWiK, jak również wszelkie będące własnością Gminy X urządzenia wodociągowo –
kanalizacyjne oraz inne elementy majątkowe, które niezbędne są do prowadzenia działalności
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy X,
Mając również na uwadze następujący stan prawny:
− art. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków, zgodnie z którym zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków jest
zadaniem własnym gminy,
− art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236
z późn. zm.), zgodnie z którym gmina może powierzyć wykonywanie zadań z zakresu gospodarki
komunalnej na podstawie umowy partnerowi prywatnemu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn.),
dalej „u.p.p.p.”,
− art. 4 ust. 1 u.p.p.p, zgodnie z którym, jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do
pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa, lub głównie to prawo z zapłatą sumy pieniężnej
podmiotu publicznej, do wyboru partnera prywatnego oraz umowy stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009
r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.), dalej „u.k.r.b.u.”,
Oraz zważywszy na fakt, że:
− Podmiot Publiczny w dniu ................... ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem
.................-........ ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane dotyczące budowy oczyszczalni ścieków
komunalnych, rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz świadczenia usług w zakresie zarządzania
gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrywania w wodę, zbiorowego odprowadzania
ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie Gminy X wraz
z usługami utrzymania infrastruktury w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
− W okresie od dnia ................... do dnia ................... przeprowadzone były negocjacje z kandydatami,
− W wyniku przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy o PPP, Podmiot Publiczny dokonał
wyboru Partnera Prywatnego,
− W wyniku zawieranej umowy Podmiot Publiczny zamierza doprowadzić do zapewnienia
mieszkańcom Gminy X oraz innym podmiotom z terenu Gminy X, stopniowej poprawy jakości
2

Preambuła nie jest koniecznym elementem umowy o PPP. Ze względu jednak na złożoność przedsięwzięć PPP
i długotrwałość umowy, użycie preambuły, wskazującej na kontekst zawarcia umowy, cele przedsięwzięcia, działania
podmiotu publicznego poprzedzające zawarcie umowy i kluczowe intencje stron ułatwić powinno stosowanie umowy
i wykładnię oświadczeń woli w niej zawartych.
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świadczonych usług z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, by uzyskać jakość tych usług na
najwyższym dostępnym poziomie,
W celu określonym powyżej, Podmiot Publiczny nieodpłatnie przekazuje na zasadach określonych
w niniejszej umowie nieruchomości niezbędne do wykonania budowy oczyszczalni, rozbudowy
sieci oraz zobowiązuje się oddać Partnerowi Prywatnemu nieodpłatnie w zarząd GPWiK wraz ze
wszystkimi w jego skład wchodzącymi składnikami materialnymi i niematerialnymi, niezbędnymi
do prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy X oraz zobowiązuje się do
współpracy z Partnerem Prywatnym w celu jak najlepszej realizacji Przedsięwzięcia.

Strony postanawiają, co następuje:

ROZDZIAŁ 1
DEFINICJE
§1
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Ilekroć w Umowie występuje pojęcie:
1) Biuro Obsługi Klienta – należy przez to rozumieć biuro Partnera Prywatnego, w którym
każda osoba może załatwić sprawy związane z usługami świadczonymi przez Partnera
Prywatnego w ramach Zarządzania i Utrzymania Instalacji,
2) Budowa Oczyszczalni – należy przez to rozumieć zespół czynności zmierzających do
wybudowania oczyszczalni ścieków, szczegółowo określonej w Załączniku Nr 1 do Umowy
oraz przyłączenia jej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej GPWiK,
3) Dokumentacja Techniczna– należy przez to rozumieć dokumentację, zgodną
z Wymaganiami Podmiotu Publicznego, niezbędną do Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy
Sieci, w tym uzyskania decyzji administracyjnych, w szczególności pozwolenia na budowę,
składającą się m.in. z:
a) dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń na rozpoczęcie i prowadzenie (lub
dokonanie zgłoszenia) Prac Przygotowawczych,
b) projektu budowlanego Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci wraz z:
– przygotowanym do złożenia właściwemu organowi kompletnym wnioskiem
o wydanie pozwolenia na budowę,
– uzyskanymi w imieniu Podmiotu Publicznego wszystkimi informacjami, opiniami,
uzgodnieniami, zatwierdzeniami i pozwoleniami niezbędnymi do zatwierdzenia
projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę,
– operatem wodno-prawnym i ostateczną decyzją pozwolenia wodno-prawnego,
o ile będzie to konieczne,
c) projektów wykonawczych,
d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
e) przedmiarów robót,
f) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) Finansujący – należy przez to rozumieć osobę trzecią, w tym bank lub inną instytucję
finansową finansującą bezpośrednio lub pośrednio Budowę Oczyszczalni i Rozbudowę
Sieci w całości lub w części,
5) GPWiK – należy przez to rozumieć samorządowy zakład budżetowy Gminne
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gminie X; Szczegółowy opis składu majątku
wchodzącego w skład GPWiK znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy,
6) Instalacje – należy przez to rozumieć urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i wodomierz
główny wraz z wszelkimi urządzeniami i budynkami oraz przyłączenia wodociągowe
i kanalizacyjne, co do których Partner Prywatny uzyskał tytuł prawny, na podstawie
Umowy, w tym Wybudowana Infrastruktura po jej przyłączeniu do Instalacji,
7) Inwestycja - należy przez to rozumieć budowę nowych elementów Instalacji na obszarze
Gminy X lub ulepszenie Instalacji. Za Inwestycje rozumie się również wszelkie Remonty
i Modernizacje, które powodują wymianę odcinka sieci dłuższą niż ................... i których koszty
przekraczają kwotę ..................., z tym, że kwota ta będzie co roku rewaloryzowana o roczny
wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny,

ewentualnie:

należy przez to rozumieć Budowę Oczyszczalni i Budowę Sieci oraz Zarządzanie i Utrzymanie
Instalacji,
ewentualnie:

należy przez to rozumieć Budowę Oczyszczalni i Remont Sieci oraz Zarządzanie i Utrzymanie
Instalacji,
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8) Koncepcja – należy przez to rozumieć koncepcję architektoniczną Budowy Oczyszczalni
i Rozbudowy Sieci przygotowaną przez Partnera Prywatnego na podstawie Wymagań
Podmiotu Publicznego,
9) Modernizacja – należy przez to rozumieć doprowadzenie elementu Instalacji wodociągowokanalizacyjnej do stanu należytej sprawności technologicznej lub jej poprawienie,
planowane wskutek stwierdzenia znacznego obniżenia tej sprawności technologicznej
instalacji i niestanowiące ulepszenia takiego elementu zwiększającego jego wartość
początkową w rozumieniu art. 31 ust. 1 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości
(t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 303) z wyłączeniem Inwestycji. W szczególności za Modernizacje
uznaje się prace wymienione w Załączniku nr 4 do Umowy,
10) Nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości określone w Załączniku nr 3 do
Umowy,
11) Odbiorca Usług - należy przez to rozumieć każdego, kto na terenie Gminy X korzysta
lub w okresie trwania Umowy będzie korzystać z usług wodociągowo-kanalizacyjnych
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na
podstawie pisemnej umowy z GPWiK lub partnerem prywatnym,,
12) Odbiór Końcowy – należy przez to rozumieć odbiór Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy
Sieci wraz z próbnym rozruchem Wybudowanej Infrastruktury, dokonany przez Podmiot
Publiczny w oparciu o Wymagania Podmiotu Publicznego, Dokumentację Techniczną oraz
Umowę, potwierdzony pozytywnym protokołem odbioru,
13) Okres Przygotowawczy – należy przez to rozumieć okres od podpisania Umowy do dnia
przekazania GPWiK, o którym mowa w § 25 Umowy,
14) Plac Budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, na której nastąpi Budowa Oczyszczalni
i Rozbudowa Sieci wraz z przestrzenią przeznaczoną na zaplecze budowy, obejmujące
Nieruchomości wskazane w Załączniku Nr 3 do Umowy,
15) Prace Projektowe – należy przez to rozumieć wykonanie kompletnej Dokumentacji
Technicznej dla Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci,
16) Prace Przygotowawcze – należy przez to rozumieć roboty, do których Partner Prywatny
zobowiązany jest przystąpić po podpisaniu Umowy i po uzyskaniu stosownych pozwoleń,
jeżeli pozwolenia takie okażą się konieczne, obejmujące w zależności od potrzeb:
a) przebudowę/przełożenie infrastruktury technicznej kolidującej z Budową
Oczyszczalni i Rozbudową Sieci, w tym m.in. sieci gazowych, ciepłowniczych, wodnokanalizacyjnych, telefonicznych, elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz
sterowniczej sygnalizacji ruchu, w oparciu o pisemne uzgodnienia z właścicielami
sieci oraz z właściwymi organami administracji,
b) wykonanie zasilania Placu budowy, zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi
przez zarządców sieci oraz dokumentacją uzgodnioną przez zarządców sieci
i zatwierdzoną przez Podmiot Publiczny,
c) przygotowanie organizacji ruchu zastępczego na cały czas Budowy Oczyszczalni
i Rozbudowy Sieci, zgodnie z projektem organizacji ruchu zastępczego wykonanym
w oparciu o Wymagania Podmiotu Publicznego i zatwierdzonym przez Podmiot Publiczny,
d) wykonanie wszelkich innych prac związanych z przygotowaniem terenu, w tym
inwentaryzacji zieleni, wycinki lub przesadzenia drzew, itp.,
17) Prezydent Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Gminy X,
18) Przedmiot Przedsięwzięcia – należy przez to rozumieć Budowę Oczyszczalni i Rozbudowę
Sieci oraz Zarządzanie i Utrzymanie Instalacji,

ewentualnie:
należy przez to rozumieć Rozbudowę Oczyszczalni i Budowę Sieci oraz Zarządzanie
i Utrzymanie Instalacji,
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19) Rada Miasta – należy przez to rozumieć radę Gminy X,
20) Remont – należy przez to rozumieć doprowadzenie elementu Instalacji wodociągowokanalizacyjnej do stanu sprawności technicznej, którego sprawność została naruszona
w wyniku rozszczelnienia, zatkania lub innego rodzaju nagłej awarii, niestanowiące
ulepszenia takiego elementu zwiększającego jego wartość początkową w rozumieniu
art. 31 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości z wyłączeniem Inwestycji.
W szczególności za Remont uznaje się prace wymienione w Załączniku nr 4 do Umowy,
21) Rozbudowa Sieci – należy przez to rozumieć budowę Instalacji w zakresie wskazanym
w Załączniku Nr 1 do Umowy oraz przyłączenie jej do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
GPWiK,
ewentualnie :
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Budowa Sieci – należy przez to rozumieć budowę Instalacji w zakresie wskazanym
w Załączniku Nr 1 do Umowy,
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22) Siła Wyższa – należy przez to rozumieć zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na
stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu
należytej staranności Stron. Za przejawy Siły Wyższej Strony uznają w szczególności:
a) klęski żywiołowe, w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne obejmujące swoim działaniem Plac budowy;
b) akty władzy państwowej, w tym: stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.;
c) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrażające porządkowi publicznemu,
d) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje
mające wpływ na Budowę Oczyszczalni i Rozbudowę Sieci,
Nie uznaje się za siłę Wyższą:
a) strajków w przedsiębiorstwach należących do Stron oraz w przedsiębiorstwach,
z którymi łączą Strony umowy lub z którymi Strony zamierzały zawrzeć umowy,
b) utraty lub wstrzymania zewnętrznych źródeł finansowania bądź też pogorszenia
standingu finansowego z innych przyczyn. W szczególności za siłę Wyższą nie uważa
się wstrzymania lub ograniczenia kredytu bądź gwarancji udzielonych przez instytucję
finansową Partnera Prywatnego,
c) zmniejszenia się podaży jakichkolwiek materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług
koniecznych do realizacji zobowiązania,
d) trudności w zatrudnieniu pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania
zobowiązania,
e) wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług koniecznych do realizacji
zobowiązania,
23) Taryfa – należy przez to rozumieć Taryfę, o której mowa w Rozdziale 5 Ustawy,
24) Umowa – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę,
25) Ustawa – należy przez to rozumieć ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858
z późn. zm.),
26) Wada - należy przez to rozumieć wadę prawną, niezdatność Wybudowanej Infrastruktury
do używania zgodnego z Umową lub niezgodność którejkolwiek części świadczenia
objętego Umową z treścią Umowy i treścią załączników do Umowy, a także z przepisami
prawa budowlanego,
27) Wybudowana Infrastruktura – należy przez to rozumieć urządzenia i Instalacje powstałe
w wyniku Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci,
28) Wymagania Podmiotu Publicznego – należy przez to rozumieć następujące dokumenty
przekazane przez Podmiot Publiczny:
a) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla okolic Placu budowy, zgodnie
z uchwałą Rady Miasta Nr ......../......../........ z dnia ........................ r.,
b) decyzję środowiskową,
c) decyzję nr 1234 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia ........................ r.

2.

1.

29) Zarządzanie i Utrzymanie Instalacji – należy przez to rozumieć zespół praw i obowiązków
Partnera Prywatnego, wymienionych w Rozdziale 4 Umowy,
30) Zezwolenie – należy przez to rozumieć Zezwolenie, o którym mowa w Rozdziale 3 Ustawy.
Dla celów interpretacji, w przypadku rozbieżności w treści dokumentów, pierwszeństwo
dokumentów ustala się w następującej kolejności:
1) Umowa,
2) Wymagania Podmiotu Publicznego,
3) oferta Partnera Prywatnego.
ROZDZIAŁ 2
ZOBOWIĄZANIA STRON, TERMINY, WYNAGRODZENIE
§2
PRZEDMIOT UMOWY – KLUCZOWE ZOBOWIĄZANIA
Podmiot Publiczny, jako inwestor powierza, a Partner Prywatny, jako wykonawca zobowiązuje
się do Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci.
ewentualnie:

Podmiot Publiczny powierza, a Partner Prywatny, jako inwestor zobowiązuje się do Budowy
Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci.
2.
3.

4.

Szczegółowy opis Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci określa Załącznik Nr 1 do Umowy.
W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Podmiot Publiczny powierza, a Partner Prywatny
zobowiązuje się do Zarządzania i Utrzymania Instalacji stosownie do § 11 ust. 2 Umowy.
Uprawnienia Partnera Prywatnego wynikające z Umowy są niezbywalne, nie mogą być
przedmiotem ograniczonych praw rzeczowych ani innych praw na rzecz osób trzecich.
ewentualnie:

1.

2.

3.
4.

§3
OKRES TRWANIA UMOWY I INNE TERMINY
Umowa zostaje zawarta na okres .......... lat/ .......... miesięcy od dnia jej podpisania, to jest do
dnia ........................ r.
Budowa Oczyszczalni i Rozbudowa Sieci nastąpi w terminie .......... miesięcy od dnia podpisania
Umowy, tj. do dnia ........................ r. Za dotrzymanie terminu Budowy Oczyszczalni Rozbudowy
Sieci uważać się będzie łączne spełnienie następujących warunków:
1) dokonania czynności sprawdzenia oraz Odbioru Końcowego Wybudowanej Infrastruktury
w trybie określonym w § 10 ust. 1-11 Umowy,
2) uzyskania w imieniu Podmiotu Publicznego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie
Wybudowanej Infrastruktury.
Niezwłocznie po podpisaniu Umowy Partner Prywatny zobowiązany jest do uzyskania
pozwoleń na rozpoczęcie i prowadzenie (lub dokonanie zgłoszenia) Prac Przygotowawczych,
zgodnie z harmonogramem.
Partner Prywatny zobowiązany jest do dochowania następujących terminów:
1) wykonanie i przedłożenie Podmiotowi Publicznemu do akceptacji Koncepcji –
w terminie .......... miesięcy od dnia podpisania Umowy,
2) wykonanie i przedłożenie Podmiotowi Publicznemu do akceptacji projektu budowlanego
– w terminie .......... miesięcy od dnia zatwierdzenia przez Podmiot Publiczny Koncepcji,
3) sporządzenie i skuteczne złożenie w imieniu Podmiotu Publicznego kompletnego wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie .......... dni roboczych od dnia
akceptacji przez Podmiot Publiczny projektu budowlanego,
4) rozpoczęcie Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci – w terminie .......... dni roboczych od
dnia uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
5) przekazanie Podmiotowi Publicznemu projektów wykonawczych, przedmiaru robót
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w terminie
.......... miesięcy od dnia złożenia przez Partnera Prywatnego wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę,
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Cesja wierzytelności wynikających z Umowy, za wyjątkiem cesji wierzytelności na Finansującego,
może nastąpić jedynie za zgodą Podmiotu Publicznego.
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5.

6.
7.
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6) sporządzenie i skuteczne złożenie w imieniu Podmiotu Publicznego kompletnego wniosku
o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w terminie .......... dni roboczych od dnia
podpisania protokołu Odbioru Końcowego.
Ponadto Partner Prywatny zobowiązany jest do:
1) przekazania Podmiotowi Publicznemu w terminie do .......... dni od daty podpisania Umowy
harmonogramu ogólnego Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, zawierającego
w szczególności:
a) etapowanie prac w odniesieniu do podstawowych elementów Budowy Oczyszczalni
i Rozbudowy Sieci, określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy,
b) zamierzoną kolejność ich wykonywania,
c) przewidywane terminy ich wykonania,
2) przedłożenia Podmiotowi Publicznemu w terminie nie później niż .......... dni przed
rozpoczęciem każdego etapu szczegółowego harmonogramu robót budowlanych
uwzględniającego uwarunkowania wynikające z zakresu realizowanych robót budowlanych
i Dokumentacji Technicznej oraz innych ustaleń zawartych w Umowie. Możliwości
przerobowe Partnera Prywatnego w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,
kolejność robót budowlanych oraz sposoby ich realizacji, winny zapewnić wykonanie
wszelkich prac w terminach określonych w Umowie. Harmonogram szczegółowy winien
wyraźnie przedstawiać w okresach tygodniowych proponowany postęp prac w zakresie
Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci i robót towarzyszących,
3) w przypadku opóźnień postępu robót budowlanych w stosunku do terminów określonych
w harmonogramie szczegółowym, o którym mowa w pkt. 2, Partner Prywatny zobowiązany
jest do niezwłocznego przedłożenia zaktualizowanego harmonogramu odpowiednio
ogólnego i/lub szczegółowego, oraz poinformowania Podmiotu Publicznego o przyczynach
opóźnień i zaproponowania rozwiązań umożliwiających terminową Budowę Oczyszczalni
i Rozbudowę Sieci.
Podmiot Publiczny ma prawo wnoszenia zastrzeżeń w zakresie niezgodności harmonogramów,
o których mowa w ust. 5, z Umową lub rzeczywistym postępem prac. W takim przypadku
Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu skorygowany harmonogram zgodnie
z postanowieniami ust. 5.
Partner Prywatny ma obowiązek niezwłocznego zawiadamiania Podmiotu Publicznego
o wszelkich przewidywanych zdarzeniach lub okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ
na roboty lub dochowanie terminu realizacji oraz przedstawiania w takim przypadku szacowanych
skutków ich zaistnienia.
Zmiana terminów, o których mowa w ustępach poprzedzających, bez wpływu na okres trwania
Umowy, możliwa jest jedynie na wniosek Partnera Prywatnego, wyłącznie w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności:
1) nastąpi przekroczenie przez właściwe organy lub urzędy administracyjne terminów
wskazanych w obowiązujących przepisach prawnych, w tym w kodeksie postępowania
administracyjnego, przewidzianych dla dokonywania uzgodnień, wydawania decyzji,
opiniowania lub zatwierdzania Dokumentacji Technicznej, pod warunkiem zachowania przez
Partnera Prywatnego należytej staranności i dochowania wiążących Partnera Prywatnego
terminów, z przyczyn od niego niezależnych i bez jego winy,
2) informacje, opinie, uzgodnienia, warunki oraz decyzje, o których mowa w pkt. 1
okażą się błędne albo niezupełne z przyczyn od Partnera Prywatnego niezależnych
i niezawinionych, przy dochowaniu przez niego należytej staranności,
3) w przypadku zaistnienia Siły Wyższej,
4) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót
budowlanych z przyczyn technologicznych,
5) wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Podmiotu Publicznego:
a) nieterminowe przekazanie Placu Budowy przez Podmiot Publiczny,
b) wstrzymanie robót przez Podmiot Publiczny,
c) opóźnienie w przekazaniu Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny dokumentów
składających się na Wymagania Podmiotu Publicznego, w szczególności ostatecznej decyzji
środowiskowej,
6) wystąpią inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Podmiotu Publicznego oraz Partnera
Prywatnego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.

9.

1.

Partner Prywatny zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Podmiotu
Publicznego o okolicznościach wskazanych w ust. 8 mogących spowodować niedotrzymanie
terminów określonych w harmonogramie. Wystąpienie powyższych okoliczności wymaga
udokumentowania przez Partnera Prywatnego właściwym wpisem w dzienniku budowy,
zawierającym datę wystąpienia okoliczności, jej charakter i czas trwania. W takim przypadku
terminy określone w harmonogramie mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas, przez
który nie było możliwe prowadzenie robót budowlanych przez co najmniej jeden Dzień roboczy.
Podmiot Publiczny nie ma prawa odmówić przedłużenia terminów, za wyjątkiem przypadków
budzących uzasadnione wątpliwości związanych z wystąpieniem okoliczności wskazanych
w ust. 8. Partner Prywatny wówczas zobowiązany jest do niezwłocznego przedłożenia
Podmiotowi Publicznemu skorygowanego harmonogramu uwzględniającego wpływ na
harmonogramy budowy oczyszczalni i rozbudowy sieci.

§4
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za Budowę Oczyszczalni i Rozbudowę Sieci oraz Zarządzanie i Utrzymanie
Instalacji stanowią wyłącznie opłaty pobierane przez Partnera Prywatnego od Odbiorców
Usług, określone w Taryfach, przez okres określony w § 3 ust. 1 Umowy pomniejszony o okres
określony w § 3 ust. 2 Umowy oraz przychody, o których mowa w art. 22 Ustawy.
ewentualnie:

3.

1.
3

Całkowity koszt Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci określony w formie ryczałtu
obejmującego wszelkie koszty związane z jej wykonaniem, zgodnie z ofertą wynosi:
brutto: ........................ zł (słownie: ........................ złotych 00/100), w tym:
– netto: ........................ zł (słownie: ........................ złotych 00/100),
– powiększone o podatek VAT naliczony zgodnie ze stawką 23 %, obowiązującą w dniu
podpisania Umowy, czyli ........................ zł (słownie: ........................ złotych 00/100).
Ryczałt, o którym mowa w ust. 2, wyczerpuje wszelkie należności z tytułu Budowy Oczyszczalni
i Rozbudowy Sieci i zawiera wynagrodzenie z tytułu przeniesienia na Podmiot Publiczny
majątkowych praw autorskich do Koncepcji i Dokumentacji Technicznej oraz wszelkie inne
koszty niezbędne do realizacji Umowy.
§ 53
ROZLICZENIE
Po spełnieniu warunków określonych w § 10 ust. 15 Partner Prywatny wystawi Podmiotowi
Publicznemu fakturę VAT dotyczącą Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci na kwotę
wskazaną w § 4 ust. 2 Umowy, w terminie przewidzianym przepisami prawa podatkowego.

Wskazany model rozliczeń w umowach PPP i koncesji służy wzajemnej kompensacie świadczeń i wynika z wymogów
prawa podatkowego. Momentem powstania obowiązku podatkowego będzie okoliczność otrzymania całości lub części
zapłaty za świadczoną usługę nie później niż w terminie płatności. Przenosząc to na analizowany stan faktyczny, za zapłatę uznaje się moment odbioru Końcowego obiektu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wobec powyższego, w umowach koncesji na roboty budowlane momentem powstania obowiązku podatkowego w związku z wykonaną usługą polegającą na przekazaniu prawa do uzyskiwania korzyści z obiektu budowlanego będzie moment Końcowego odbioru przez
koncesjodawcę efektu prac budowlanych (tj. efektu inwestycyjnego etapu współpracy stron). Warto również dodać, że
Izba uznaje prawo koncesjodawcy do obniżenia podatku należnego z tytułu świadczenia usługi polegającej na udzieleniu
uprawnienia do eksploatacji parkingu przez określony w umowie czas o podatek naliczony przy zakupie usługi wybudowania parkingu. Zobacz: Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 19.12.2007 r., PPI443/1095/07;
Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 19.12.2007 r.; PPI443/1096/07, Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 19.12.2007 r., PPI443/1097/07.
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lub/oraz:
zapłata sumy pieniężnej Podmiotu Publicznego w kwocie (zgodnie z ofertą):
brutto: ........................ zł (słownie: ........................ złotych 00/100),
w tym:
– netto: ........................ zł (słownie: ........................ 00/100)
– powiększonej o podatek VAT naliczony zgodnie ze stawką 23 %, obowiązującą w dniu
podpisania Umowy, czyli ........................ zł (słownie: ........................ złotych 00/100).
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5.

Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 1 nastąpi, z zastrzeżeniem ust. 4, przelewem
z rachunku Podmiotu Publicznego na rachunek Partnera Prywatnego w Banku ........................
S.A nr ........................, w terminie ............ dni od dnia doręczenia Podmiotowi Publicznemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku zwłoki w zapłacie Partnerowi Prywatnemu
przysługują odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
Podmiot Publiczny wystawi Partnerowi Prywatnemu fakturę VAT z tytułu sprzedaży prawa
do pobierania opłat od Odbiorców Usług za okres wskazany w § 4 ust. 1 Umowy, na kwotę
........................ zł (słownie: ........................ złotych 00/100), w tym:
– netto: ........................ zł (słownie: ........................ złotych 00/100),
– powiększone o podatek VAT naliczony zgodnie ze stawką 23 %, obowiązującą w dniu
podpisania Umowy, czyli ........................ zł (słownie: ........................ złotych 00/100).
Podmiot Publiczny dokona potracenia kwoty wynikającej z wystawionej przez siebie faktury
VAT, o której mowa w ust. 3 z kwotą wynikającą z faktury VAT wystawionej przez Partnera
Prywatnego, o której mowa w ust. 1.
Partner Prywatny jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP .........................
Podmiot Publiczny jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP .........................
ROZDZIAŁ 3
BUDOWA OCZYSZCZALNI I ROZBUDOWA SIECI

§6
PRACE KONCEPCYJNE I PROJEKTOWE
Koncepcja zostanie opracowana przez Partnera Prywatnego zgodnie z Wymaganiami Podmiotu
Publicznego oraz postanowieniami Umowy.
Partner Prywatny przygotuje i przekaże Podmiotowi Publicznemu Koncepcję w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej w formacie plików PDF na płycie
CD, DVD lub nośniku pendrive. Wymogi formalne dotyczące Koncepcji określa Załącznik Nr 1
do Umowy.
Dokumentacja Techniczna zostanie przez Partnera Prywatnego opracowana zgodnie
z Wymaganiami Podmiotu Publicznego, Umową oraz Koncepcją zaakceptowaną przez Podmiot
Publiczny.
Forma i treść Dokumentacji Technicznej powinna spełniać następujące wymogi:
1) projekt budowlany i wykonawczy powinien zostać opracowany zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
2) projekt budowlany powinien zawierać informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,
3) projekt wykonawczy powinien zostać opracowany z uszczegółowieniem rozwiązań,
jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. Projekt
wykonawczy powinien zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne,
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali
wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających
na identyfikację materiału, urządzenia,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zawierać
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości
wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
Wymogi Podmiotu Publicznego w zakresie opracowania Dokumentacji Technicznej:
1) uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i zatwierdzeń,
w tym, stosownie do potrzeb, pozwolenia wodno-prawnego, pozwolenia na rozbiórkę,
2) uzyskanie zgody właściwego organu na wszelkie konieczne odstępstwa od przepisów
techniczno-budowlanych,
3) uzgodnienie Dokumentacji Technicznej przez rzeczoznawców do spraw: bezpieczeństwa
i higieny pracy, przeciwpożarowych, sanitarno-higienicznych,
4) uzupełnianie i poprawianie Dokumentacji Technicznej zgodnie z zaleceniami jednostek
uzgadniających,
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§7
PRZEKAZANIE I ODBIÓR KONCEPCJI ORAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Partner Prywatny zobowiązany jest przekazać Podmiotowi Publicznemu do akceptacji
Koncepcję oraz Dokumentację Techniczną w terminach wskazanych w § 3 ust. 4 Umowy.
Partner Prywatny, w terminie wskazanym przez Podmiot Publiczny, nie później jednak niż do
............ dnia roboczego od dnia przekazania Podmiotowi Publicznemu Koncepcji, zobowiązany
jest dokonać prezentacji Koncepcji przed Podmiotem Publicznym, Podmiot Publiczny zaś
zobowiązany jest prezentację tą umożliwić pod rygorem uznania prezentacji za dokonaną.
Podmiot Publiczny uprawniony jest, w terminie ............ dni roboczych od dnia prezentacji,
o której mowa w ust. 2, do wniesienia na piśmie uzasadnionych uwag i zastrzeżeń do treści
Koncepcji. Uwagi i zastrzeżenia Podmiotu Publicznego nie mogą prowadzić do ograniczenia
lub zmiany funkcji, dla której Budowa Oczyszczalni i Rozbudowa Sieci zostanie zrealizowana
zgodnie z Wymaganiami Podmiotu Publicznego i ofertą Partnera Prywatnego.
W przypadku wniesienia przez Podmiot Publiczny uwag lub zastrzeżeń, o których mowa
w ust. 3 Partner Prywatny ma obowiązek ich uwzględnienia i wprowadzenia w Koncepcji
zmian zgodnie z zaleceniami Podmiotu Publicznego w uzgodnionym przez Strony terminie,
z zastrzeżeniem ust. 5.
Po wprowadzeniu przez Partnera Prywatnego zmian, w trybie ust. 4 zobowiązany jest on do
ponownego przedstawienia Podmiotowi Publicznemu Koncepcji do akceptacji.
W przypadku niezgodności zaleceń Podmiotu Publicznego, o których mowa w ust. 4, z zasadami
wiedzy technicznej, Partner Prywatny ma prawo uchylenia się od obowiązku ich uwzględnienia,
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5) Dokumentacja Techniczna powinna zostać wykonana w języku polskim, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona
klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
6) Dokumentacja Techniczna powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach
oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej podpisany przez wszystkich
projektantów branżowych uczestniczących w Budowie Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci,
7) Projekt budowlany powinien zostać wykonany i sprawdzony przez osoby posiadające
wymagane uprawnienia a każdy egzemplarz Projektu budowlanego wymaga podpisania
przez właściwych dla wszystkich branż projektantów i osoby zatwierdzające,
8) w zakresie projektu wykonawczego wymagane jest ujęcie wszystkich robót niezbędnych
do Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci oraz, o ile okażą się konieczne, udostępnienie
obliczeń i innych szczegółowych danych pozwalających na sprawdzenie prawidłowości
wykonania,
9) Dokumentacja Techniczna powinna zostać opracowana w sposób czytelny, opisy powinny
zostać wykonane pismem maszynowym, opisy ręczne są niedopuszczalne.
Imienny wykaz osób, które będą wykonywać i sprawdzać Dokumentację Techniczną wraz
z numerami uprawnień budowlanych do projektowania zawiera Załącznik nr 8 do Umowy.
Zmiana osób wymienionych w Załączniku nr 8 może zostać dokonana pod warunkiem
posiadania przez osoby zastępujące co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jakie
posiadały osoby zastępowane i nie wymaga zmiany Umowy. Każdorazowa zmiana w imiennym
wykazie osób, o jakim mowa w niniejszym ustępie wymaga pisemnego poinformowania
Podmiotu Publicznego.
Partner Prywatny zobowiązany jest do przekazania Dokumentacji Technicznej w 4
egzemplarzach w wersji papierowej, w tym 2 egzemplarze w oryginale i 2 egzemplarze w kopii,
oraz zapisanej w wersji elektronicznej w formacie plików PDF na nośniku elektronicznym
CD, DVD lub pendrive. Dodatkowo Partner Prywatny przekaże Podmiotowi Publicznemu
składające się na Dokumentację Techniczną projekt budowlany oraz projekty wykonawcze
zapisane na nośniku elektronicznym CD, DVD lub pendrive w formacie edytowalnym. Projekty
w edytowalnej wersji elektronicznej powinny umożliwiać w pełni wykonywanie przez Podmiot
Publiczny zależnych praw autorskich, o których mowa w § 8 ust. 4 Umowy.
Kopie decyzji administracyjnych pozyskanych przez Partnera Prywatnego w imieniu
Podmiotu Publicznego, jako inwestora powinny być przekazywane Podmiotowi Publicznemu
niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Partnera Prywatnego.
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informując Podmiot Publiczny o przyczynach uchylenia się. W takim przypadku Podmiot
Publiczny nie ma prawa żądać uwzględnienia przez Partnera Prywatnego swoich zaleceń,
a Koncepcja będzie uważana za zaakceptowaną.
Niewniesienie przez Podmiot Publiczny uwag i zastrzeżeń w trybie i terminie określonym
w ust. 3 uważane będzie za równoznaczne z akceptacją Koncepcji w zaprezentowanej formie
oraz udzieleniem zgody na realizację dalszych prac w pełnym zakresie rzeczowym.
Podmiot Publiczny uprawniony jest do dokonania oceny wykonanej przez Partnera Prywatnego
Dokumentacji Technicznej i zgłoszenia, w terminie ............ dni roboczych od daty jej dostarczenia
Podmiotowi Publicznemu przez Partnera Prywatnego, zastrzeżeń przez wskazane przez siebie
osoby lub instytucje. Zastrzeżenia Podmiotu Publicznego nie mogą prowadzić do ograniczenia
lub zmiany funkcji, dla której Budowa Oczyszczalni i Rozbudowa Sieci zostanie zrealizowana
zgodnie z Wymaganiami Podmiotu Publicznego i ofertą Partnera Prywatnego, ani nie mogą być
sprzeczne z zaakceptowaną Koncepcją.
W przypadku wniesienia przez Podmiot Publiczny zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8 Partner
Prywatny zobowiązany jest do ich uwzględnienia i wprowadzenia w Dokumentacji Technicznej
zmian zgodnie z zaleceniami Podmiotu Publicznego w uzgodnionym przez Strony terminie,
z zastrzeżeniem ust. 10.
W przypadku niezgodności zaleceń Podmiotu Publicznego, o których mowa w ust. 8, z zasadami
wiedzy technicznej lub zaakceptowaną Koncepcją, Partner Prywatny ma prawo uchylenia się
od obowiązku ich uwzględnienia, informując Podmiot Publiczny o przyczynach uchylenia się.
W takim przypadku Podmiot Publiczny nie ma prawa żądać uwzględnienia przez Partnera
Prywatnego swoich zaleceń, a Dokumentacja Techniczna będzie uważana za zaakceptowaną.
Po wprowadzeniu przez Partnera Prywatnego zmian, w trybie ust. 8, zobowiązany jest on do
ponownego przedstawienia Podmiotowi Publicznemu Dokumentacji Technicznej do akceptacji.
W przypadku ewentualnych kolejnych zastrzeżeń Podmiotu Publicznego do Dokumentacji
Technicznej przedstawionej zgodnie z ust. 11, zapisy ust. 8-11 stosuje się odpowiednio.
Niewniesienie przez Podmiot Publiczny uwag i zastrzeżeń w trybie i terminie określonym w ust.
8 uważane będzie za równoznaczne z akceptacją Dokumentacji Technicznej w zaprezentowanej
formie oraz udzieleniem zgody na realizację dalszych prac w pełnym zakresie rzeczowym.
Odbiory Koncepcji oraz Dokumentacji Technicznej nastąpią na podstawie pisemnych
protokołów odbioru, po ostatecznym zaakceptowaniu przez Podmiot Publiczny Koncepcji oraz
Dokumentacji Technicznej w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

§8
PRAWA AUTORSKIE
Partner Prywatny oświadcza, że w dacie przeniesienia majątkowych praw autorskich do
Koncepcji i Dokumentacji Technicznej przysługiwać mu będą majątkowe prawa autorskie
(w tym prawa do korzystania i rozporządzania) do Koncepcji i Dokumentacji Technicznej.
W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich Partner Prywatny zobowiązany jest
do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie
zwalnia Podmiot Publiczny od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
Z chwilą spełnienia warunków wskazanych w § 10 ust. 15 Umowy na Podmiot Publiczny
przechodzą prawa autorskie majątkowe do Koncepcji oraz Dokumentacji Technicznej na
następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia Koncepcji oraz Dokumentacji Technicznej
dowolną techniką,
2) w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w pkt. 1
w postaci publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, wykorzystania Koncepcji
i Dokumentacji Technicznej lub jej elementów w działach wizualnych, audiowizualnych lub
multimedialnych tak, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
Z chwilą wygaśnięcia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z wyjątkiem, gdy rozwiązanie
lub odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn dotyczących Podmiotu Publicznego, na
Podmiot Publiczny przechodzą autorskie prawa majątkowe na pozostałych, niewymienionych
w ust. 2, wszystkich znanych i nieznanych w chwili zawierania Umowy polach eksploatacji,
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§9
BUDOWA OCZYSZCZALNI I ROZBUDOWA SIECI
Przed rozpoczęciem każdego etapu projektowania i Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci
Partner Prywatny będzie przedkładał do wiadomości Podmiotu Publicznego szczegółowe
informacje dotyczące wszystkich procedur i dokumentów potwierdzających ich przestrzeganie.
Każdy dokument o charakterze technicznym przed przedłożeniem Podmiotowi Publicznemu
wymaga uprzedniego zatwierdzenia przez Partnera Prywatnego.
Partner Prywatny, w zakresie Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, zobowiązany jest do:
1) wykonania Prac Przygotowawczych – przed przystąpieniem do Budowy Oczyszczalni
i Rozbudowy Sieci, po uprzednim uzyskaniu wymaganych prawem zatwierdzeń i decyzji
niezbędnych do ich rozpoczęcia i prowadzenia oraz skorelowania badań archeologicznych
z pozostałymi Pracami Przygotowawczymi,
2) Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci zgodnie z Wymaganiami Podmiotu Publicznego,
w oparciu o Koncepcję i Dokumentację Techniczną oraz na warunkach Umowy,
zgodnie z pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, wszelkimi aktami
prawnymi właściwymi w przedmiocie Umowy, przepisami techniczno – budowlanymi,
obowiązującymi normami, zasadami wiedzy budowlanej,
3) uzgodnienia daty pierwszego spotkania roboczego z Podmiotem Publicznym w terminie
nieprzekraczającym ............ dni od daty podpisania Umowy; do tego czasu Partner Prywatny
ma obowiązek dokonania szczegółowej wizji lokalnej,
4) uczestniczenia w wyznaczonych przez Podmiot Publiczny spotkaniach i naradach w celu
omówienia spraw związanych z Budową Oczyszczalni i Rozbudową Sieci oraz w okresie
gwarancji lub rękojmi,
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a w szczególności w zakresie obrotu oryginałem Koncepcji i Dokumentacji Technicznej albo
egzemplarzami, na których Koncepcję i Dokumentację Techniczną utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.
Partner Prywatny, na ............ miesięcy przed upływem okresu Umowy albo z chwilą rozwiązania
lub odstąpienia od Umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy rozwiązanie umowy lub odstąpienie
od Umowy następuje z przyczyn dotyczących Podmiotu Publicznego, przeniesie na Podmiot
Publiczny, obok majątkowych praw autorskich, prawo zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa autorskiego do opracowań Koncepcji i Dokumentacji Technicznej, w tym Partner
Prywatny zezwala Podmiotowi Publicznemu na dokonywanie opracowań, przeróbek, adaptacji
Koncepcji i Dokumentacji Technicznej – w zakresie i na polach eksploatacji określonych
w Umowie.
Partner Prywatny wyraża zgodę na dokonywanie przez Podmiot Publiczny modyfikacji lub zmian
w przedmiocie Koncepcji i Dokumentacji Technicznej, na 12 miesięcy przed upływem okresu
obowiązywania Umowy albo z chwilą rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, z wyjątkiem
sytuacji, gdy wypowiedzenie Umowy lub odstąpienie od Umowy następuje z przyczyn
dotyczących Podmiotu Publicznego. Podmiot Publiczny ma pełną swobodę w sposobie
korzystania z Koncepcji i Dokumentacji Technicznej, w szczególności Podmiot Publiczny jest
uprawniony, ale niezobowiązany do rozpowszechniania Koncepcji i Dokumentacji Technicznej.
Podmiot Publiczny nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem wymienionym
w ust. 3 i 4, tak w kraju, jak i za granicą, a w szczególności Podmiot Publiczny nabywa prawo
do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich, a także na zezwolenie
na wykonanie autorskich praw zależnych. Prawo, o którym mowa w ust. 3 i 4 ma charakter
nieograniczony w czasie i nieodwołalny, a wynagrodzenie z tytułu jego przeniesienia zawiera
się w wynagrodzeniu Partnera Prywatnego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
Partner Prywatny oświadcza, że przenosi na Podmiot Publiczny własność wszystkich
egzemplarzy Koncepcji i Dokumentacji Technicznej, które zostaną Podmiotowi Publicznemu
przekazane w związku z wykonaniem Umowy, z chwilą ich odbioru.
Podmiot Publiczny zobowiązuje się do respektowania autorskich praw osobistych twórcy
Koncepcji i Dokumentacji Technicznej. Partner Prywatny zobowiązuje się do uzyskania od
twórcy Koncepcji i Dokumentacji Technicznej zobowiązania do niewykonywania wobec
Podmiotu Publicznego autorskich praw osobistych.
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5) zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
6) zapewnienia specjalistycznego nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robót
ziemnych,
7) składania Podmiotowi Publicznemu miesięcznych raportów o postępie robót
obejmujących okres do końca każdego miesiąca kalendarzowego, wskazując zgodność
postępu robót z harmonogramem, w tym postęp rzeczowy, zatrudnienie, zwolnienie lub
zmianę podwykonawców, okoliczności przerw, trudności realizacyjne, inne informacje
uzgodnione przez Strony mogące mieć istotny wpływ na realizację inwestycji, itp., wg
wzoru uzgodnionego z Podmiotem Publicznym,
8) aktualizowania harmonogramu nie rzadziej, niż co miesiąc lub na polecenie Podmiotu
Publicznego, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
9) zapewnienia nadzoru autorskiego przy Budowie Oczyszczalni i Rozbudowie Sieci zarówno
w trakcie realizacji, jak i do czasu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
W ramach nadzoru autorskiego projektanci powinni służyć wyjaśnieniami na każde
żądanie Podmiotu Publicznego,
10) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznego przekazania
1 egz. Podmiotowi Publicznemu,
11) sporządzenia i umieszczenia tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
12) uzyskania zgody na zajęcia pasa drogowego oraz ponoszenia opłat z tytułu zajęcia pasa
drogowego,
13) opracowania projektu i wykonania organizacji ruchu zastępczego na czas budowy oraz
organizacji ruchu docelowego oraz dokonywania, w trakcie realizacji robót, wszelkich
zmian dotyczących organizacji ruchu zastępczego i obsługi komunikacyjnej budowy oraz
aktualizowania uzgodnień z tym związanych,
14) zapewnienia dostawy wszystkich mediów dla potrzeb budowy, w tym uzyskania
odpowiednich warunków przyłączenia od właściwych gestorów sieci,
15) zorganizowania, zagospodarowania oraz należytego zabezpieczenia Placu Budowy oraz
zaplecza budowy (w tym m.in. wystąpienia o warunki przyłączenia dla Placu Budowy,
warunki obsługi komunikacyjnej Placu budowy) w sposób zapewniający bezpieczeństwo
osób przebywających na terenie budowy i w jej obrębie oraz zabezpieczenia terenu przed
dostępem osób trzecich, ponoszenia kosztów zużycia wody, energii, ogrzewania dla potrzeb
budowy, zrzutu ścieków,
16) zapewnienia stałego dozoru nad mieniem oraz zawarcia stosownych umów ubezpieczenia
mienia oraz od odpowiedzialności cywilnej,
17) zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej,
18) przed rozpoczęciem robót:
a) wygrodzenia i zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich,
b) zabezpieczenia dojścia do posesji, zapewnienia awaryjnego dojazdu w miarę postępu
robót,
c) doprowadzenia armatury nadziemnej istniejącego uzbrojenia podziemnego do
niwelety nowoprojektowanych nawierzchni,
19) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy,
20) używania materiałów i urządzeń odpowiadających wymogom Dokumentacji Technicznej,
21) postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
w tym zapewnienia odbioru i odzysku powstających na terenie inwestycji odpadów przez
wyspecjalizowane przedsiębiorstwo posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 Nr 21),
22) wykonania niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów i odbiorów oraz sporządzenia
stosownych protokołów z przeprowadzonych prób i badań odbiorczych,
23) przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej, odbiorowej i przekazania jej
Podmiotowi Publicznemu w 2 egzemplarzach,
24) skompletowania i przekazania Podmiotowi Publicznemu operatu kolaudacyjnego,
25) uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu i przekazania go
Podmiotowi Publicznemu,

26) zgłoszenia gotowości do odbioru Wybudowanej Infrastruktury i uczestniczenia
w odbiorze,
27) brania udziału w odbiorach przez służby zewnętrzne, tj. przez Straż Pożarną, Państwową
Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcję Sanitarną,
28) zdemontowania obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu
robót,
29) zgłoszenia zakończenia robót i złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
obiektu, poprzedzonego zawiadomieniem organów:
a) Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
b) Państwowej Straży Pożarnej.
3. Partner Prywatny w dniu podpisania Umowy dostarczy komplet dokumentów, zgodnie
z § 30 ust. 2 Umowy, potwierdzających ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności.
4. Partner Prywatny oświadcza, że dysponuje niezbędnym do Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy
Sieci personelem między innymi: kierownikiem budowy, kierownikami robót branżowych.
5. Partner Prywatny ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób,
przy pomocy których realizuje Budowę Oczyszczalni i Rozbudowę Sieci.
6. Partner Prywatny ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku
z wykonaniem i wykonywaniem Budowy Oczyszczalni i Rozbudową Sieci.
7. Partner Prywatny ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków
bezpieczeństwa w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót
właściwych zabezpieczeń wynikających z przepisów bhp i ppoż.
8. Partner Prywatny zapewni Podmiotowi Publicznemu dostęp do wszelkich dokumentów
związanych z Budową Oczyszczalni i Rozbudową Sieci, zwłaszcza w celu dokonania przez
Podmiot Publiczny kontroli prawidłowości rozliczeń z podwykonawcami.
9. W zakresie gospodarki odpadami Strony ustalają, że Partner Prywatny jest posiadaczem
i wytwórcą odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót w tym odpadów
niebezpiecznych i w związku z tym zobowiązany jest do przewiezienia na wybrane przez
siebie wysypisko materiałów pochodzących z rozbiórki i robót ziemnych (z wyjątkiem
elementów stalowych i żeliwnych oraz przeznaczonych do ponownego wbudowania). Partner
Prywatny oraz podwykonawcy, którzy w ramach Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci
będą transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do
posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
10. We wszystkich wnioskach o wydanie decyzji administracyjnych należy wymienić Podmiot
Publiczny, jako inwestora4. Podmiot Publiczny upoważnia Partnera Prywatnego do wszelkich
czynności i wobec wszystkich organów, związanych z pozyskaniem w jego imieniu i na
jego rzecz decyzji administracyjnych. Dokument upoważnienia stanowi Załącznik nr 9 do
Umowy.
We wszystkich wnioskach o wydanie decyzji administracyjnych Partner Prywatny będzie
występował jako inwestor.

1.

4

§ 10
CZYNNOŚCI SPRAWDZENIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Partner Prywatny zobowiązany jest do skompletowania i przedstawienia Podmiotowi
Publicznemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowej Budowy Oczyszczalni
i Rozbudowy Sieci wraz z protokołami badań i sprawdzeń, protokołami odbiorów technicznych,
dziennikiem budowy, książką obmiarów, protokołami nadzorów autorskich, itp.

Kwestię formalno-prawnego statutu „inwestora” strony mogą uregulować rozmaicie. W umowach PPP, gdy realizacja
przedmiotu PPP następuje na nieruchomościach stanowiących własność podmiotu publicznego, status inwestora
przypisywany będzie podmiotowi publicznemu. Partner Prywatny pełnić będzie wówczas rolę swoistego inwestora
zastępczego. W umowach PPP, gdzie własność nieruchomości przeniesiona została tytułem wkładu własnego na
partnera prywatnego oraz ze względu na potrzebę możliwie szerokiego przeniesienia ryzyka budowy na partnera
prywatnego (patrz art. 18a u.p.p.p.), status inwestora powierzany będzie partnerowi prywatnemu.
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Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzane będą na bieżąco
przez inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności w ciągu ............ dni
roboczych a odbiory częściowe w ciągu ............ dni roboczych od daty zgłoszenia robót wpisem
do dziennika budowy. Skutki nie przystąpienia w terminie do odbioru robót zanikających lub
ulegających zakryciu obciążają w całości Podmiot Publiczny.
Odbiory częściowe będą dotyczyły zakończonych etapów określonych w harmonogramie
ogólnym i następować będą na wniosek Partnera Prywatnego na podstawie protokołów
odbioru części robót.
W przypadku Odbioru Końcowego Podmiot Publiczny powoła komisję odbioru robót
i przystąpi do odbiorów w ciągu ............ dni roboczych od daty potwierdzenia gotowości przez
inspektora nadzoru.
Warunkiem każdego odbioru częściowego oraz Odbioru Końcowego jest okazanie przez
Partnera Prywatnego dowodów dokonania na rzecz podwykonawców, o których mowa
w § 29 ust. 2 Umowy, zapłaty bezspornych i wymagalnych wierzytelności za prace będące
przedmiotem odbioru. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
Partner Prywatny winien podać Podmiotowi Publicznemu przyczyny odmowy oraz
szczegółowo umotywować Podmiotowi Publicznemu, iż nie narusza to prawa ani warunków
umowy. Podmiotowi Publicznemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania
wywiązywania się Partnera Prywatnego z warunków umowy, a także domagania się od
podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.
Odbiór Końcowy powinien zakończyć się w terminie ............ dni od daty potwierdzenia
gotowości przez inspektora nadzoru.
W przypadku nie dokonania przez Podmiot Publiczny czynności odbiorowych w terminach
określonych w ust. 2, 4 i 6 Partner Prywatny dokona odbioru samodzielnie, sporządzając na
tę okoliczność stosowny protokół odbioru. Odbiór dokonany w tym trybie spełnia wymagania
obu Stron Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5.
W trakcie Odbioru Końcowego Partner Prywatny z udziałem przedstawicieli Podmiotu
Publicznego dokona próbnego rozruchu Wybudowanej Infrastruktury, niezależnie od
przeprowadzonych wcześniej odbiorów. Odbiór Końcowy stanowić będzie podstawę do
przekazania Wybudowanej Infrastruktury do użytkowania.
W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru Końcowego wad uniemożliwiających
użytkowanie Wybudowanej Infrastruktury Podmiot Publiczny wyznaczy odpowiedni termin
do ich usunięcia. Ponowny Odbiór Końcowy rozpocznie się w ciągu ............ dni roboczych
od daty ponownego potwierdzenia gotowości przez inspektora nadzoru. Niedotrzymanie
przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego przez Podmiot Publiczny na usunięcie
wad stanowi podstawę zapłaty przez Partnera Prywatnego kary umownej, o której mowa
w § 31 ust. 1 lit. b Umowy, chyba że wyznaczony przez Podmiot Publiczny termin ten będzie
przypadał przed upływem terminu Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, o którym mowa
w § 3 ust. 2 Umowy.
Za Odbiór Końcowy uważa się odbiór bez wad, które uniemożliwiłyby użytkowanie obiektu,
z zastrzeżeniem ust. 11.
Partner Prywatny zobowiązany jest przekazać Podmiotowi Publicznemu komplet oryginalnej
Dokumentacji powykonawczej wraz ze wszelkimi oryginalnymi decyzjami administracyjnymi
oraz innymi niezbędnymi dokumentami (w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
i inwentaryzacji środków trwałych sporządzonych na dzień podpisania Odbioru Końcowego)
w terminie ............ dni roboczych od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie Wybudowanej
Infrastruktury. Dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona Podmiotowi
Publicznemu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w formacje PDF na nośniku
elektronicznym CD, DVD lub pendrive w formacie edytowalnym. Odbiór Dokumentacji
powykonawczej nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
W okresie pomiędzy Odbiorem Końcowym a powierzeniem Partnerowi Prywatnemu
Zarządzania i Utrzymania Instalacji, Wybudowana Infrastruktura pozostaje pod nadzorem
Partnera Prywatnego.
Wraz z przekazaniem Podmiotowi Publicznemu do podpisania protokołu Odbioru Końcowego
Partner Prywatny zobowiązany jest do przedłożenia Podmiotowi Publicznemu sporządzonego

przez niego wykazu wytworzonych środków trwałych z podaniem charakterystyki i wartości
odrębnie dla każdego składnika zgodnie z wartością Wybudowanej Infrastruktury określoną
w § 4 ust. 2 Umowy, celem ujęcia w ewidencji księgowej Podmiotu Publicznego środków
trwałych wytworzonych w ramach Umowy.
14. Po dokonaniu Odbioru Końcowego Wybudowanej Infrastruktury stanowić będzie własność
Gminy X i będzie podlegał ewidencji majątkowej Podmiotu Publicznego, gdzie będzie podlegał
amortyzacji zgodnie z przepisami prawa finansowego.
ewentualnie:

Po dokonaniu Odbioru Końcowego Wybudowana Infrastruktura stanowić będzie własność Gminy
X. i będzie podlegała ewidencji majątkowej Partnera Prywatnego na zasadach wskazanych w art.
3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, gdzie będzie podlegał amortyzacji zgodnie z przepisami prawa
finansowego.

1.

2.

1.

ROZDZIAŁ 4
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE INSTALACJI
§ 11
KLUCZOWE ŚWIADCZENIA, POWIERZENIE ZARZĄDZANIA I UTRZYMANIA INSTALACJI
Zarządzanie i Utrzymanie Instalacji obejmuje świadczenie usług w zakresie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy X, poprzez:
a. zarządzanie Instalacjami, w tym Wybudowaną Infrastrukturą,
b. prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej Gminy X,
c. zaopatrywanie w wodę Odbiorców Usług,
d. odprowadzanie ścieków od Odbiorców Usług,
e. prowadzenie Remontów i Modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie
Gminy X,
f. prowadzenie bieżącej obsługi mieszkańców oraz podmiotów podłączonych do Instalacji
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Wraz z przekazaniem GPWiK Partnerowi Prywatnemu, Podmiot Publiczny powierza, a Partner
Prywatny zobowiązuje się na zasadzie wyłączności do Zarządzania i Utrzymania Instalacji
zgodnie z Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jak również zgodnie ze
złożoną ofertą w postępowaniu o zawarcie Umowy przy zachowaniu najwyższej staranności,
posiadanym Zezwoleniem oraz Taryfą oraz wykorzystując swoją wiedzę i optymalne dostępne
techniki i technologie, jak również przy udziale pracowników i podwykonawców posiadających
odpowiednie wykształcenie, wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prawidłowego Zarządzania
i Utrzymania Instalacji

§ 12
OBOWIĄZKI PARTNERA PRYWATNEGO W ZWIĄZKU
Z ZARZĄDZANIEM I UTRZYMANIEM INSTALACJI
Partner Prywatny w Okresie Przygotowawczym, zobowiązuje się do uzyskania statusu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w rozumieniu Ustawy, w związku z powyższym
Partner Prywatny powinien złożyć wniosek o wydanie Zezwolenia zgodnie z Ustawą w terminie
nie później niż ............ dni od dnia Odbioru Końcowego. Ponadto, Partner Prywatny zobowiązuje się
do przeniesienia na siebie wszystkich umów z Odbiorcami Usług, których stroną był dotychczas
GPWiK lub Podmiot Publiczny, którzy świadczyli usługi dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy X bądź do zawarcia nowych umów w tym
zakresie. W szczególności Partner Prywatny zobowiązuje się do dokonania przeniesienia na siebie
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15. Budowę Oczyszczalni i Rozbudowę Sieci uważać się będzie za zrealizowaną w sytuacji łącznego
spełnienia następujących warunków:
1) dokonania wszystkich czynności sprawdzenia i Odbioru Końcowego Wybudowanej
Infrastruktury określonych w ust. 1-12.
2) uzyskania w imieniu Podmiotu Publicznego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
Wybudowanej Infrastruktury.
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wszystkich umów z Odbiorcami Usług, dotyczących dostawy wody i umów z GPWiK w zakresie
odbioru i oczyszczania ścieków z terenu Gminy X. Obowiązek przeniesienia umów, o którym
mowa powyżej dotyczy tylko umów, co do których możliwe jest takie przeniesienie, między innymi
poprzez uzyskanie stosownej zgody na ich przeniesienie wyrażone przez strony trzecie.
ewentualnie:
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Partner Prywatny w Okresie Przygotowawczym, zobowiązuje się do uzyskania statusu
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w rozumieniu Ustawy, w związku z powyższym
Partner Prywatny powinien złożyć wniosek o wydanie Zezwolenia zgodnie z Ustawą w terminie
nie później niż ............ dni od dnia Odbioru Końcowego.

Partner Prywatny będzie Zarządzał i Utrzymywał Instalacje poprzez:
a. utrzymanie na własny koszt Instalacji w należytym stanie oraz zapewnienie jej
zdolności do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w odpowiedniej ilości
i o odpowiednich parametrach, określonych powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa i Umową, w szczególności poprzez realizowanie Remontów i Modernizacji,
b. zawieranie umów na dostawy wody i odbiór ścieków z Odbiorcami Usług, których
nieruchomości zostały przyłączone do Instalacji i które wystąpiły z pisemnym wnioskiem
o zawarcie odpowiedniej umowy,
c. zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły wszystkim
Odbiorcom Usług,
d. zapewnienie parametrów dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy,
e. prowadzenie regularnej wewnętrznej kontroli parametrów dostarczanej wody
i odprowadzanych ścieków,
f. zapewnienie ochrony Instalacji i Nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.),
g. pobieranie od Odbiorców Usług opłat zgodnych z zawartymi umowami i Taryfą,
h. Partner Prywatny zobowiązany jest w Okresie Przygotowawczym, ponieść nakłady
związane z wybudowaniem bazy sprzętowo - transportowej na części Nieruchomości
wskazanej w Załączniku Nr 3; baza powinna zostać wybudowana i przygotowana
w sposób nie sprzeczny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz zgodnie z innymi przepisami prawa, jak również powinna być wystarczająca dla
właściwego wykonywania usług na podstawie Umowy,
i. zapewnienie miejsca utrzymania sprzętu i środków transportu niezbędnych do
wykonania Przedmiotu Przedsięwzięcia do momentu wybudowania bazy sprzętowo –
transportowej, o której mowa w pkt. h powyżej,
j. prowadzenie Biura Obsługi Klienta od momentu zakończenia Okresu Przygotowawczego,
k. w terminie ............ miesięcy od daty przekazania GPWiK - wykonanie audytu Instalacji,
umożliwiającego ocenę zdolności przesyłowych oraz stanu technicznego, jak również
pokrycie kosztów sporządzenia inwentaryzacji Instalacji sporządzonej na zlecenie
Podmiotu Publicznego,
l. po wykonaniu audytu wskazanego powyżej, zaproponowanie rozwiązań w celu
optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy X,
m. sporządzanie projektu wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych i przedstawienie go Podmiotowi Publicznemu do zaopiniowania,
a następnie Radzie Miasta w celu uchwalenia, zgodnie z art. 21 ust. 1 – 6 Ustawy, za każdym
razem, gdy plan taki będzie tworzony,
n. sporządzanie projektu wniosku o zatwierdzenie Taryf i przedstawienie go Podmiotowi
Publicznemu do zaopiniowania, a następnie Prezydentowi Miasta w celu uchwalenia,
zgodnie z art. 24 Ustawy.
Partner Prywatny zobowiązany jest do ponoszenia kosztów Zarządzania i Utrzymania Instalacji.
Koszty obciążające Partner Prywatnego obejmują w szczególności:
a. zakup wody,
b. odprowadzanie ścieków,
c. opłaty za korzystanie ze środowiska,

d.
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§ 13
OBOWIĄZKI PODMIOTU PUBLICZNEGO W ZWIĄZKU
Z ZARZĄDZANIEM I UTRZYMANIEM INSTALACJI
Podmiot Publiczny zobowiązuje się do zapewnienia Partnerowi Prywatnemu dostępu
do wszystkich części składowych Instalacji. W przypadku części składowych Instalacji
usytuowanych na nieruchomościach osób trzecich, na żądanie Partnera Prywatnego, Podmiot
Publiczny, w ramach dostępnych uprawnień, podejmie środki w celu umożliwienia Partnerowi
Prywatnemu dostępu do Instalacji, koniecznego dla wykonania Umowy.
Podmiot Publiczny zobowiązuje się do udzielania wsparcia Partnerowi Prywatnemu w zakresie
realizacji Inwestycji poprzez ustalanie warunków technicznych nowych Instalacji w sposób
umożliwiający ich przyłączenie do istniejącej Instalacji i wykonywanie na nich zadań objętych
Zarządzaniem i Utrzymaniem Instalacji.

§ 14
TARYFY I OPŁATY POBIERANE PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO
Partner Prywatny nalicza opłaty za wykonywanie w ramach Zarządzania i Utrzymania Instalacji
usługi dostawy wody i odprowadzanie ścieków na zasadach określonych przez Ustawę i na
podstawie Taryfy.
Z uwagi na fakt, iż Partner Prywatny będzie nowoutworzonym przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym na terenie Gminy X w rozumieniu art. 24a Ustawy, od daty
przekazania GPWiK, przez okres 18 miesięcy, opłaty za świadczone usługi będą naliczane
zgodnie z Taryfą uchwaloną przez Radę Miasta na podstawie art. 24a ust. 2 Ustawy, która
przygotowana została na podstawie przewidywanej wysokości kosztów Partnera Prywatnego
w pierwszym roku działalności, jako przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne,
załączonej do oferty.
Partner Prywatny zobowiązuje się, że swoim działaniem nie doprowadzi, by począwszy od
zakończenia obowiązywania taryfy, o której mowa w ust. 2, zgodnej z przedstawionym przez
niego w ofercie w postępowaniu o zawarcie Umowy przewidywanym poziomem kosztów,
skala wzrostu poszczególnych stawek Taryfy w każdym roku obowiązywania Taryfy w trakcie
Umowy, przekroczyła szacowany poziom wzrostu stawek taryfowych określonych zgodnie
z ofertą złożoną przez Partnera Prywatnego w postępowaniu o zawarcie Umowy.
Partner Prywatny, każdorazowo składając wniosek o zatwierdzenie Taryf na kolejny
okres zobowiązany jest do przedłożenia projektu Taryf do zaopiniowania Podmiotowi
Publicznemu w terminie ............ dni przed przedłożeniem tych Taryf do zatwierdzenia
w trybie Ustawy.
Podmiot Publiczny powinien, w terminie ............ dni od otrzymania projektu wniosku
o zatwierdzenie Taryf, zaopiniować go pozytywnie lub skierować do Partnera Prywatnego
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podatki, opłaty, administracyjne kary pieniężne i inne daniny publicznoprawne związane
z Zarządzaniem i Utrzymaniem Instalacji,
e. wykonanie obowiązków Partner Prywatnego wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej,
f. polis ubezpieczeniowych, o których mowa w § 30 Umowy,
g. wynagrodzenia podwykonawców,
h. ochrona Instalacji i Nieruchomości,
i. koszt wynagrodzenia pracowników wraz ze związanymi z tym zobowiązaniami
publicznoprawnymi.
Partner Prywatny jest zobowiązany do promowania świadczonych przez niego usług w ramach
Zarządzania i Utrzymania Instalacji oraz do pozyskiwania, w miarę możliwości, nowych
odbiorców.
Partner Prywatny zobowiązuje się do dokonywania Inwestycji określonych w uchwalonym
przez Radę Miasta wieloletnim planie rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Partner Prywatny zobowiązuje się realizować Inwestycje za zgodą Podmiotu Publicznego
tak, aby Strony ustalały warunki techniczne nowych Instalacji w sposób umożliwiający ich
przyłączenie do istniejącej Instalacji i wykonywanie na nich zadań objętych Zarządzaniem
i Utrzymaniem Instalacji.
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do ponownego opracowania zgodnie z przekazanymi zaleceniami. Brak działania ze strony
Podmiotu Publicznego we wskazanym terminie oznacza akceptację projektu. W przypadku
skierowania projektu wniosku o zatwierdzenie Taryf do ponownego opracowania, Partner
Prywatny powinien przedstawić ponowny projekt wniosku z uwzględnieniem zaleceń
Podmiotu Publicznego w terminie nie dłuższym niż ............ dni.
Zaakceptowany przez Podmiot Publiczny projekt planu zatwierdzenia Taryf powinien zostać
przedłożony Prezydentowi Miasta zgodnie z art. 24 Ustawy w celu przekazania Radzie Miasta
do uchwalenia.
Na wypadek gdyby Podmiot Publiczny odmówił akceptacji co do treści projektu wniosku
o zatwierdzenie Taryf, za wniesionym przez Partnera Prywatnego wnioskiem do Prezydenta
Miasta, Podmiot Publiczny może przedłożyć uwagi do złożonego wniosku.
Strony mogą powołać zespół roboczy składający się z przedstawicieli obu Stron jak również
umożliwić występowanie w takim zespole przedstawicieli Miasta. Zespół miałby za zadanie
bieżące omawianie stosowania Taryf i potrzeb ich ewentualnych zmian.

§ 15
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
Partner Prywatny, z zastrzeżeniem postanowień art. 21 ust. 7 Ustawy, zobowiązany jest do
sporządzania projektu wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
i przedłożenia go Podmiotowi Publicznemu, zgodnie z poniższymi postanowieniami.
W okresie nie dłuższym niż 19 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Partner Prywatny jest zobowiązany
do sporządzenia projektu wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
obejmującego co najmniej ............ kolejne pełne lata kalendarzowe oraz do sporządzania takiego
projektu za każdym razem, gdy Plan taki będzie sporządzany. Partner Prywatny zobowiązany
jest również do sporządzania aktualizacji Planu, jeżeli taka konieczność wyniknie w trakcie
obowiązywania wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Projekt wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych powinien być
zgodny z Ustawą.
Projekt wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również
jago aktualizacja podlega zaopiniowaniu przez Podmiot Publiczny. Podmiot Publiczny
powinien, w terminie ............ dni od otrzymania projektu wieloletniego planu rozwoju urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, zaakceptować go lub skierować do Partnera Prywatnego do
ponownego opracowania zgodnie z przekazanymi zaleceniami.
W przypadku skierowania wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych do ponownego opracowania, Partner Prywatny powinien przedstawić
ponowny projekt z uwzględnieniem zaleceń Podmiotu Publicznego w terminie nie dłuższym
niż ............ dni.
Zaakceptowany przez Podmiot Publiczny projekt wieloletniego planu rozwoju urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych powinien zostać przedłożony Prezydentowi Miasta zgodnie
z art. 21 Ustawy w celu przekazania Radzie Miasta do uchwalenia.
Na wypadek braku akceptacji ze strony Podmiotu Publicznego, co do treści projektu Planu,
za wniesionym przez Partnera Prywatnego projektem Planu do Prezydenta Miasta, Podmiot
Publiczny przedłoży uwagi do złożonego projektu.
Strony mogą powołać zespół roboczy składający się z przedstawicieli obu Stron jak również
umożliwić występowanie w takim zespole przedstawicieli Miasta. Zespół miałby za zadanie
bieżące omawianie stosowania wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych i potrzeb jego ewentualnych zmian.
§ 16
UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Partner Prywatny jest zobowiązany do zawierania umów o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzanie ścieków na warunkach określonych przez Ustawę.
Partner Prywatny obowiązany jest zapewnić dostawy wody i odprowadzanie ścieków na
odpowiednim poziomie ilościowym i jakościowym wszystkim Odbiorcom Usług.
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Partner Prywatny ma prawo zaprzestać świadczenia usług dostawy wody lub odprowadzania
ścieków poszczególnym Odbiorcom Usług, wyłącznie w przypadkach, o których mowa
w Ustawie.
Partner Prywatny zobowiązany jest do przeniesienia na siebie wszelkich umów dotyczących
Zarządzania i Utrzymania Instalacji, których stroną był dotychczas GPWiK lub Podmiot
Publiczny, zgodnie z postanowieniami § 12 ust.1 Umowy.

§ 175
BIURO OBSŁUGI KLIENTÓW
Partner Prywatny zobowiązuje się do zorganizowania Biura Obsługi Klienta wraz z częścią
administracyjną w terminie ............ miesięcy od dnia przekazania Partnerowi Prywatnemu
GPWiK z tym zastrzeżeniem, iż Partner Prywatny zobowiązany jest zapewnić obsługę
Odbiorców Usług od zakończenia Okresu Przygotowawczego.
Szczegółowe zasady działania Biura Obsługi Klienta zostały określone w Załączniku nr 5 do
Umowy.

§ 18
REMONTY, MODERNIZACJE, INWESTYCJE
Partner Prywatny zobowiązuje się przystąpić do Remontu niezwłocznie po zgłoszeniu
niedrożności, nieszczelności lub innej awarii Instalacji, zgodnie z zapisami Załącznika nr 4 do
Umowy.
Remont Instalacji powinien zakończyć się zgodnie z zapisami Załącznika nr 4 do Umowy.
W takim wypadku Partner Prywatny zobowiązany jest również zapewnić Odbiorcom Usług
zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania
o możliwościach korzystania z tego punktu, zgodnie z zapisami Ustawy.
Partner Prywatny zobowiązuje się do wykonywania Modernizacji Instalacji z własnych
środków, zgodnie z wieloletnim planem rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
na podstawie porozumienia z Podmiotem Publicznym, w oparciu o audyt Instalacji
przeprowadzony przez Partnera Prywatnego. Zakres i kolejność Modernizacji określa Podmiot
Publiczny na podstawie wniosku złożonego przez Partnera Prywatnego.
W okresie ............ od daty przekazania GPWiK, Partner Prywatny będzie zobowiązany do
przeprowadzenia audytu. Strony za porozumieniem mogą skrócić termin wykonania audytu.
Audyt powinien dotyczyć:
a. Stanu technicznego Instalacji,
b. Ryzyka wynikającego z Zarządzania i Utrzymania Instalacji dla mienia, życia lub zdrowia
ludzi i przedstawienia Podmiotu Publicznego odpowiedniego oświadczenia w tej sprawie
z wyszczególnieniem elementów Instalacji, które powinny być niezwłocznie wyłączone
z użytkowania i być przedmiotem Modernizacji.
W przypadku wskazania przez Partnera Prywatnego elementów Instalacji, które powinny
zostać niezwłocznie wyłączone z użytkowania, Podmiot Publiczny zobowiązuje się do
złożenia oświadczenia w stosunku do Partnera Prywatnego w terminie ............ dni w zakresie
porozumienia się co do przeprowadzenia Modernizacji każdego ze wskazanych elementów
Instalacji.
Partner Prywatny zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do Modernizacji elementów
Instalacji, co do których zapadło porozumienie na podstawie ust. 5 powyżej.
Wykonując Remonty i Modernizacje, Partner Prywatny zobowiązany jest do postępowania
zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Wszelkie Inwestycje leżą w gestii Partnera Prywatnego. Partner Prywatny zobowiązany jest
do składania okresowych raportów o Inwestycjach koniecznych do przeprowadzenia. Partner
Prywatny składa raporty w terminie do dnia ............ do dnia ............ każdego roku. O ile zaistnieje
taka konieczność Partner Prywatny zobowiązany jest do przedkładania na wniosek Podmiotu
Publicznego projektów dotyczących wskazanych w raportach Inwestycji w sieć wodnokanalizacyjną.

Zapis fakultatywny, uzależniony od skali przedsięwzięcia i indywidualnych oczekiwań podmiotu publiczny. Zapisy
dotyczące organizacji biura obsługi klienta mogą stanowić integralną część opisu przedmiotu przedsięwzięcia.
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9.

Partner Prywatny zobowiązany jest do ponoszenia nakładów na Remonty, Modernizacje
i Inwestycje zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu o zawarcie Umowy oraz zgodnie
z potrzebami wynikającymi z Zarządzania i Utrzymania Instalacji.
ewentualnie:

Podmiot Publiczny zobowiązuje się współfinansować Inwestycje wynikające z zatwierdzonego
planu rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w wysokości do 30 % kosztorysowej
wartości Inwestycji, nie więcej jednak niż do kwoty ........................... zł (słownie .................................... )
rocznie.
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§ 19
KONTROLA JAKOŚCI WODY
Partner Prywatny jest zobowiązany prowadzić wewnętrzną kontrolę jakości wody
i odprowadzanych ścieków na zasadach określonych w Ustawie.
Partner Prywatny jest zobowiązany przekazywać Podmiotowi Publicznemu wyniki kontroli,
o której mowa w ust. 1, zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 6 do Umowy.

§ 20
OCHRONA ŚRODOWISKA
W zakresie Zarządzania i Utrzymania Instalacji, Partner Prywatny jest prowadzącym instalację
i korzystającym ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 250 z późn. zm.).
Partner Prywatny jest zobowiązany posiadać wszystkie pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje
administracyjne dotyczące ochrony środowiska i związane z Zarządzaniem i Utrzymaniem
Instalacji.

§ 21
NORMY JAKOŚCIOWE, WYMAGANIA I STANDARDY
Partner Prywatny zobowiązuje się przy Zarządzania i Utrzymaniu Instalacji zapewnić normy
jakościowe, wymagania i standardy określone powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w tym w szczególności:
a. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 roku Nr 61, poz. 417 z późn. zm.),
b. Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 roku Nr 137, poz. 984
z późn. zm.).
Partner Prywatny, poza normami jakościowymi, wymaganiami i standardami, wskazanymi
w paragrafie poprzedzającym, zobowiązuje się do zapewnienia norm jakościowych, wymagań
i standardów wskazanych w ofercie złożonej w postępowaniu o zawarcie Umowy.

§ 22
UPRAWNIENIA KONTROLNE PODMIOTU PUBLICZNEGO
Podmiot Publiczny może dokonywać kontroli Zarządzania i Utrzymania Instalacji przez
Partnera Prywatnego.
Podmiot Publiczny może dokonywać kontroli funkcjonowania i utrzymania Instalacji, na
zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
Podmiot Publiczny jest uprawniony do żądania od Partnera Prywatnego przedstawienia
dokumentów, jak również pisemnych i ustnych wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem
i utrzymaniem Instalacji.
Partner Prywatny powinien wypełnić swoje obowiązki określone w ust. 3 powyżej bez
zbędnej zwłoki w rozsądnym terminie, jednak nie dłuższym niż ............ dni od daty otrzymania
odpowiedniego żądania od Podmiotu Publicznego.
Podmiot Publiczny jest uprawniony do dokonania oględzin Instalacji.
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Oględziny Instalacji oraz udzielenie ustnych wyjaśnień, powinno się odbywać, w miarę
możliwości. Czas i miejsce oględzin powinny zostać ustalone pomiędzy Podmiotem Publicznym
i Partnerem Prywatnym.
Oględziny Instalacji powinny odbywać się w obecności uprawnionego pracownika Partnera
Prywatnego.
Jakiekolwiek czynności kontrolne podejmowane przez Podmiot Publiczny, nie powinny
powodować takich zakłóceń funkcjonowania Instalacji, których skutkiem byłoby powstanie
odpowiedzialności lub zobowiązań Partnera Prywatnego w stosunku do osób trzecich.

§ 23
PROTOKÓŁ POKONTROLNY
Z przeprowadzonych czynności kontrolnych lub oględzin sporządzany jest każdorazowo
protokół pokontrolny.
Pod protokołem pokontrolnym powinni podpisać się przedstawiciele obu Stron.
W przypadku odmowy podpisania protokołu pokontrolnego przez przedstawiciela Partnera
Prywatnego, w protokole pokontrolnym dokonuje się odpowiedniej wzmianki na temat
okoliczności i powodu odmowy podpisania przedmiotowego protokołu.
Podmiot Publiczny jest zobowiązany do poinformowania Partnera Prywatnego o wynikach
kontroli.
Podmiot Publiczny, w wyniku przeprowadzenia kontroli, może przedstawić swoje pisemne
zalecenia w odniesieniu do Zarządzania i Utrzymania Instalacji przez Partnera Prywatnego.
Partner Prywatny powinien, w miarę możliwości, uwzględnić pokontrolne zalecenia Podmiotu
Publicznego lub uzasadnić brak możliwości ich uwzględnienia.
Niezależnie od powyższego, Partnerowi Prywatnemu przysługuje prawo do ustosunkowania
się do wyników kontroli, przekazanych przez Podmiot Publiczny.
Każda ze Stron ponosi koszty czynności kontrolnych we własnym zakresie.

ROZDZIAŁ 5
NIEODPŁATNE PRZEKAZANIE NIERUCHOMOŚCI I PRZEKAZANIE GPWIK W ZARZĄD
§ 24
OŚWIADCZENIA PODMIOTU PUBLICZNEGO
Podmiot Publiczny oświadcza, że:
a) jest właścicielem Nieruchomości oraz GPWiK,
b) Nieruchomości i GPWiK nadają się na cele prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie wykonywania Przedmiotu Przedsięwzięcia,
c) Według najlepszej wiedzy Podmiotu Publicznego Nieruchomości i GPWiK są wolne od
wady, która by w sposób zasadniczy pozbawiała Partnera Prywatnego prawa korzystania
z Nieruchomości lub GPWiK w celu wykonania Przedmiotu Przedsięwzięcia oraz prawa
pobierania pożytków, przy czym Partner Prywatny jest świadomy, że stan Instalacji,
zarządzanej przez GPWiK, wymaga prowadzenia Modernizacji i Remontów w celu
utrzymania funkcjonalności Instalacji, a następnie polepszenia tej funkcjonalności.

§ 25
PRZEKAZANIE GPWIK W ZARZĄD PARTNEROWI PRYWATNEMU
Podmiot Publiczny nieodpłatnie przekaże Partnerowi Prywatnemu w zarząd GPWiK w ciągu
............ dni od dnia uzyskania przez Partnera Prywatnego statusu przedsiębiorstwa wodociągowokanalizacyjnego, nie wcześniej jednak niż w terminie ............ od dnia Odbioru Końcowego.
1.

§ 26
WARUNKI OGÓLNE KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI I GPWIK
Podmiot Publiczny poprzez zawarcie Umowy przekazuje Partnerowi Prywatnemu Nieruchomości
w nieodpłatne korzystanie, a Partner Prywatny Nieruchomości przyjmuje. Przekazanie
Nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez
reprezentantów obu Stron. Czas trwania prawa do nieodpłatnego korzystania z Nieruchomości
jest tożsamy z okresem, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
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ewentualnie:
Podmiot Publiczny poprzez zawarcie Umowy przekazuje Partnerowi Prywatnemu Nieruchomości
w nieodpłatne użytkowanie, a Partner Prywatny Nieruchomości przyjmuje.
2.
3.
4.
5.

Podmiot Publiczny przekaże Partnerowi Prywatnemu GPWiK w zarząd, a Partner Prywatny
GPWiK przyjmie.
Przekazanie GPWiK w zarząd Partnerowi Prywatnemu nastąpi na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez reprezentantów obu Stron w terminie, o którym
mowa w § 25 Umowy.
Zgodnie z art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94 z późn. zm.), Partner Prywatny, z chwilą przekazania mu GPWiK w zarząd, stanie się
pracodawcą w stosunku do osób zatrudnionych dotychczas w GPWiK.
W odniesieniu do nieujawnionego majątku służącego wykonywaniu Przedmiotu Przedsięwzięcia
lub jakiegokolwiek innego majątku, w którego posiadanie wejdzie Podmiot Publiczny, Podmiot
Publiczny zobowiązuje się do przekazania tego majątku na rzecz Partnera Prywatnego
w nieodpłatne korzystanie w terminie nie dłuższym niż _____ dni od daty wprowadzenia ich do
użytku.

§ 27
BEZPŁATNE LUB ODPŁATNE UŻYWANIE PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ
Partner Prywatny nie może oddać Nieruchomości do bezpłatnego lub płatnego użytkowania osobie
trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Publicznego. Partner Prywatny nie może oddać
GPWiK w zarząd osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Podmiotu Publicznego.
1.
2.

§ 28
ZWROT NIERUCHOMOŚCI I GPWIK
W przypadku rozwiązania Umowy Partner Prywatny zobowiązany jest do zwrotu Nieruchomości
będących przedmiotem Umowy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem ich zużycia
wskutek należytego użytkowania. Zwrot Nieruchomości potwierdzony zostanie protokołem
zdawczo – odbiorczym sporządzonym przez przedstawicieli Stron.
W przypadku rozwiązania Umowy Partner Prywatny zobowiązany jest do zwrotu GPWiK.
Zwrot GPWiK potwierdzony zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym sporządzonym przez
przedstawicieli Stron.
ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA RÓŻNE
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§ 29
PODWYKONAWSTWO
W celu wykonania Przedmiotu Przedsięwzięcia w dowolnym zakresie Partner Prywatny może
posłużyć się podwykonawcami, za uprzednią zgodą Podmiotu Publicznego, po przedłożeniu
projektu umowy z podwykonawcą6. Podmiot Publiczny może odmówić udzielenia zgody na
posłużenie się przez Partnera Prywatnego danym podwykonawcą jedynie w przypadku
sprzeczności postanowień umowy z podwykonawcą z Umową i przepisami prawa. Do
podwykonawców zastosowanie ma art. 6471 Kodeksu cywilnego. Wybór podwykonawców
powinien nastąpić z zachowaniem art. 131 u.p.z.p.7.
Za zapłatę wynagrodzenia tytułem robót wykonanych przez podwykonawców odpowiadają
solidarnie Podmiot Publiczny i Partner Prywatny. Wobec powyższego Partner Prywatny,
każdorazowo przy odbiorze robót, zobowiązany jest do przedstawienia Podmiotowi Publicznemu
zakresu robót wykonanych przez podwykonawców wraz z dokumentami potwierdzającymi

Podmiot Publiczny może także określić, które rodzaje robót będą mogły zostać powierzone podwykonawcom,
a które nie. Stosownie do art. 131 ust. 4 u.p.z.p., na żądanie Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny zawiera z innym
podmiotem umowę o podwykonawstwo, stanowiącą co najmniej 30% wartości koncesji.
Zgodnie z art. 26 u.k.r.b.u. do udzielania przez koncesjonariuszy zamówień publicznych w celu wykonania przedmiotu
koncesji stosuje się art. 131 u.p.z.p.
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§ 30
UBEZPIECZENIA
Partner Prywatny ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach związane
z Budową Oczyszczalni i Rozbudową Sieci oraz Zarządzaniem i Utrzymaniem Instalacji powstałe
od dnia przejęcia Placu Budowy do dnia przekazania Nieruchomości i Instalacji Podmiotowi
Publicznemu po okresie Zarządzania i Utrzymania Instalacji, zgodnie z § 28 Umowy.
Partner Prywatny będzie posiadał przez cały okres związania Umową ważną polisę
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez Partnera
Prywatnego działalności o sumie nie mniejszej niż ....................... zł (słownie: ........................... złotych
00/100) w odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz nie mniejszej niż
........................... zł (słownie: ........................... złotych 00/100) w odniesieniu do odpowiedzialności
cywilnej kontraktowej wszystkie zdarzenia.
Partner Prywatny zobowiązany jest ubezpieczyć Budowę Oczyszczalni i Rozbudowę Sieci
w zakresie wszystkich ryzyk budowy, w tym odpowiedzialności Podmiotu Publicznego, jako
właściciela Nieruchomości, z tytułu katastrofy budowlanej. Ubezpieczenie takie powinno
obejmować w pełnej wysokości szkody na osobie i w mieniu Podmiotu Publicznego oraz
osób trzecich, powstałe w związku z wykonaniem Umowy, w szczególności szkody powstałe
w Instalacjach, materiałach zgromadzonych na Placu budowy, zapleczu budowy, sprzęcie,
itp. Polisa powinna obejmować ryzyka wszelkiego rodzaju szkód, włącznie z ryzykiem
pożaru, powodzi, kradzieży, zawalenia i innych zdarzeń z sumą gwarancyjną w wysokości
........................... zł (słownie: ........................... złotych 00/100) z rozszerzeniem o odpowiedzialność
cywilną z tytułu:
1) szkód spowodowanych błędami projektowymi,
2) szkód wyrządzonych osobom trzecim przez podwykonawców Partnera Prywatnego,
3) szkód w mieniu powierzonym w celu wykonania Umowy,
4) szkód powstałych bezpośrednio wskutek prowadzenia Prac Przygotowawczych i Budowy
Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, w mieniu osób trzecich.
Partner Prywatny zobowiązany jest ubezpieczyć Instalacje, w tym Wybudowaną Infrastrukturę,
na cały okres Zarządzania i Utrzymania Instalacji przez Partnera Prywatnego. Ubezpieczenie
takie powinno obejmować w szczególności:
1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie według
wartości odtworzeniowej Instalacji, w tym Wybudowanej Infrastruktury, tj. kwoty
........................... zł,
2) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu w odniesieniu do
ruchomych środków trwałych oraz mienia powierzonego przez osoby trzecie, tj. pojazdów
korzystających z Instalacji, w tym Wybudowanej Infrastruktury.
Warunki ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie oraz ich zmiana w trakcie
trwania Umowy wymagają pisemnej zgody Podmiotu Publicznego.
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dokonanie przez Partnera Prywatnego zapłaty podwykonawcom wymagalnych i bezspornych
wierzytelności za te roboty, w tym oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu od Partnera
Prywatnego wynagrodzenia za roboty wykonane przez nich w ramach Umowy.
W przypadku niedokonania przez Partnera Prywatnego rozliczenia wszystkich należności
z podwykonawcami, jest on zobowiązany do przedłożenia Podmiotowi Publicznemu zabezpieczenia,
w formie nieodwołalnej i bezwarunkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bądź
poręczenia bankowego, w wysokości nierozliczonej kwoty należnej podwykonawcy, zawierającego
oświadczenie gwaranta lub poręczyciela, w którym zobowiązuje się do bezwarunkowej zapłaty tej
kwoty na rzecz Podmiotu Publicznego w przypadku nie przedstawienia przez Partnera Prywatnego
w określonym terminie dowodów rozliczenia się z podwykonawcą.
Partner Prywatny odpowiada za działanie i zaniechanie podwykonawców, tak jak za własne
działanie lub zaniechanie, zgodnie z art. 474 Kodeksu cywilnego.
Przy angażowaniu podwykonawców Partner Prywatny jest zobowiązany do stosowania
przepisów prawnych obowiązujących w dniu ich angażowania przez Partnera Prywatnego.
W umowach z podwykonawcami należy wskazać m.in. zakres prac, terminy wykonania,
wysokość wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia.
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Partner Prywatny zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów potwierdzających
dokonanie ubezpieczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu odpowiednio
najpóźniej na dzień przed przekazaniem Placu Budowy i na dzień przed rozpoczęciem
Zarządzania i Utrzymania Instalacji.

§ 31
KARY UMOWNE
Partner Prywatny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Podmiotu Publicznego następujących
kar umownych związanych z Budową Oczyszczalni i Rozbudową Sieci, tj. w przypadku:
a. niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy
Sieci, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy, Partner Prywatny zapłaci karę umowną
w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego kosztu Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy
Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki, z zastrzeżeniem § 35 ust.
1 Umowy,
b. niedotrzymania przez Partnera Prywatnego terminu wyznaczonego przez Podmiot
Publiczny do usunięcia wad umożliwiających dokonanie Odbioru Końcowego, o którym
mowa w § 10 ust. 9 Umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji, Partner Prywatny
zapłaci karę umowną w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego kosztu Budowy
Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy dzień
zwłoki,
Partner Prywatny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Podmiotu Publicznego następujących
kar umownych związanych z niedochowaniem wymogów formalnych wynikających z Umowy,
tj. w przypadku:
a. przedłożenia projektu wieloletniego planu rozwoju urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, o którym mowa w § 15 Umowy Prezydentowi Miasta i Radzie Miasta
do uchwalenia, niezgodnie z postanowieniami § 7 Umowy, Partner Prywatny zapłaci karę
umowną w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego kosztu Budowy Oczyszczalni
i Rozbudowy Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
b. przedstawienia wniosku o zatwierdzenie Taryf niezgodnie z postanowieniami § 14 ust. 4-5
Umowy, Partner Prywatny zapłaci karę umowną w wysokości ............ % wartości brutto
całkowitego kosztu Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2
Umowy, za każdy dzień zwłoki,
c. niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych Podmiotu Publicznego, w przypadku
niewykazania braku możliwości uwzględnienia takich zaleceń, tj. niewywiązania się
z obowiązku określonego w § 23 ust. 6 Umowy, Partner Prywatny zapłaci karę umowną
w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego kosztu Budowy Oczyszczalni
i Rozbudowy Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki,
d. nieprzekazywania wyników kontroli, zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 2 Umowy,
Partner Prywatny zapłaci karę umowną w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego
kosztu Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za
każdy dzień zwłoki.
Partner Prywatny zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Podmiotu Publicznego następujących
kar umownych związanych z niedochowaniem warunków wykonywania Zarządzania
i Utrzymania Instalacji, wynikających z Umowy, tj. w przypadku:
a. niezorganizowania Biura Obsługi Klienta, zgodnie z postanowieniami § 17 Umowy, Partner
Prywatny zapłaci karę umowną w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego kosztu
Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy
dzień zwłoki,
b. braku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w § 36 Umowy lub promesy wydania takiego
zezwolenia z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, Partner Prywatny
zapłaci karę umowną w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego kosztu Budowy
Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy dzień
zwłoki,
c. niewypełnienia obowiązku dotyczącego przejęcia umów, o którym mowa w § 12 ust. 1
Umowy, Partner Prywatny zapłaci karę umowną w wysokości ............ % wartości brutto
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§ 32
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ............ % wartości brutto
całkowitego kosztu Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2
Umowy, zostało wniesione przed podpisaniem Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone jest na pokrycie roszczeń
z tytułu niewykonania lub nienależytej Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, w szczególności
z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej Partnera Prywatnego, kar umownych, rękojmi
za wady i gwarancji jakości robót budowlanych.
Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy dokonane będzie na następujących warunkach:
1) Gwarancja ubezpieczeniowa na kwotę równą 100 % sumy zabezpieczenia, tj. w wysokości
........................... zł (słownie: ........................... złotych 00/100) ważna będzie od dnia podpisania
Umowy, tj. od dnia ........................... r. do ............ dnia od dnia Odbioru Końcowego Wybudowanej
Infrastruktury, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy,
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całkowitego kosztu Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2
Umowy za brak przejęcia ............ % umów z Odbiorcami Usług i kwotę ............ w przypadku
nie przejęcia/zawarcia innych umów,
d. nie wykonania Remontów lub Modernizacji, do których jest zobowiązany na podstawie
Umowy w zakresie zadeklarowanej w ofercie średniej wysokości nakładów ponoszonych
na remonty i modernizacje sieci wodno-kanalizacyjnej w pierwszych ............ latach
obowiązywania Umowy, Partner Prywatny zapłaci karę umowną w wysokości równej
............ % wartości niewykonanych Remontów i Modernizacji,
e. wykonywania z winy umyślnej lub nieumyślnej dostawy wody w sposób sprzeczny
z obowiązującymi normami jakości, Partner Prywatny zapłaci karę umowną w wysokości
............ % wartości brutto całkowitego kosztu Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci,
o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy,
f. odprowadzania z winy umyślnej lub nieumyślnej ścieków w sposób sprzeczny
z obowiązującymi normami jakości, Partner Prywatny zapłaci karę umowną w wysokości
............ % wartości brutto całkowitego kosztu Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci,
o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy,
g. niewywiązywania się z norm jakościowych i standardów, o których mowa w § 21, tj.
powstania zanieczyszczeń wtórnych na Instalacji, z przyczyn leżących po stronie
Partnera Prywatnego, w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego kosztu Budowy
Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy,
h. brak realizacji rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych do których
wykonania zobowiązał się w złożonej w postępowaniu o zawarcie Umowy ofercie
w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego kosztu Budowy Oczyszczalni
i Rozbudowy Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
Podmiot Publiczny zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Partnera Prywatnego
w przypadku niedochowania terminu przekazania GPWiK na rzecz Partnera Prywatnego, z winy
Podmiotu Publicznego, w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego kosztu Budowy
Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdy dzień zwłoki.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron:
a. z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego lub w przypadku rozwiązania
Umowy w trybie § 37 ust. 1 Umowy Partner Prywatny zapłaci karę umowną w wysokości
............ % wartości brutto całkowitego kosztu Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci,
o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy,
b. z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego Podmiot Publiczny zapłaci karę
umowną w wysokości ............ % wartości brutto całkowitego kosztu Budowy Oczyszczalni
i Rozbudowy Sieci, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.
W celu uniknięcia wygórowanych kar, górna granica łącznej sumy kar nałożonych w jednym
roku kontraktowym ustala się na ............ % wysokości sprzedaży netto z roku poprzedzającego.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.
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2) Gwarancja ubezpieczeniowa, będąca zabezpieczeniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady,
na kwotę równą 15 % sumy zabezpieczenia, tj. w wysokości ........................... zł (słownie:
........................... złotych 00/100) ważna będzie od dnia Odbioru Końcowego Wybudowanej
Infrastruktury, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy do ............ dnia od dnia upływu okresu
rękojmi, o którym mowa w § 33 ust. 1 Umowy.
W przypadku zmiany terminu Odbioru Końcowego Wybudowanej Infrastruktury i wygaśnięcia
ważności gwarancji/poręczenia Partner Prywatny zobowiązany jest do przedstawienia nowego
dokumentu gwarancji/poręczenia najpóźniej w terminie ............ dni przed upływem okresu
obowiązywania zabezpieczenia. W razie niedochowania przez Partnera Prywatnego obowiązku,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Podmiot Publiczny uprawniony jest do żądania wypłaty
przez gwaranta/poręczyciela kwoty równej wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie przez
Podmiot Publiczny zatrzymana, jako zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione
w pieniądzu, na co Partner Prywatny wyraża zgodę. Wówczas ust. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Wybudowanej Infrastruktury wniesione
przez Partnera Prywatnego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy lub jego część zostanie
przez Podmiot Publiczny wykorzystane do Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci zgodnej
z Umową oraz na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi, na co Partner Prywatny wyraża zgodę.
Strony dopuszczają możliwość zmiany rodzaju zabezpieczenia w trakcie obowiązywania
Umowy na inny, o tej samej wartości zabezpieczenia.

§ 33
GWARANCJA I RĘKOJMIA
Partner Prywatny udziela 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi – w zakresie Wybudowanej
Infrastruktury oraz wszystkich innych robót budowlanych.
Bieg terminów gwarancji i rękojmi, o których mowa w ust. 1 rozpoczyna się w dniu następującym
po dniu dokonania Odbioru Końcowego Wybudowanej Infrastruktury.
Partner Prywatny ponadto udzieli Podmiotowi Publicznemu ............-miesięcznej gwarancji
jakości na remonty i naprawy wykonane przez niego w ostatnim roku Zarządzania i Utrzymania
Instalacji. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu przekazania Instalacji Podmiotowi
Publicznemu po okresie Zarządzania i Utrzymania Instalacji.
Najpóźniej w dniu wygaśnięcia Umowy ze względu na upływ terminu, na jaki została ona
zawarta lub w dniu rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy z innych przyczyn
określonych w Umowie Partner Prywatny zobowiązany jest przenieść na Podmiot Publiczny
wszelkie przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi Wybudowanej
Infrastruktury, Inwestycji lub remontów, będących przedmiotem Umowy.
Z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi Partner Prywatny zobowiązuje się do usunięcia wad
fizycznych wykonanych robót budowlanych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu
określonego w ust. 1 i ust.3.
W okresie gwarancji i rękojmi Podmiotowi Publicznemu przysługują uprawnienia z tytułu
gwarancji i rękojmi za wady na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz Umowie.
ROZDZIAŁ 7
PODZIAŁ RYZYK

1.

2.

3.

§ 34
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
Każda ze Stron ponosi ryzyko prawne i ekonomiczne związane z wykonaniem Umowy we
własnym zakresie.
Podmiot Publiczny w szczególności ponosi ryzyko związane z możliwością należytego
wykonywania Przedmiotu Przedsięwzięcia na przekazywanych Partnerowi Prywatnemu
Nieruchomościach i Instalacjach.
Partner Prywatny ponosi w szczególności ryzyko:
a. budowlane związane z Budową Oczyszczalni i Rozbudową Sieci,
b. związane z niespełnieniem wymaganych parametrów wody i ścieków w Instalacji od ujęcia
wody odbieranej,

c.

4.

związane ze wzrostem kosztów bieżącego Zarządzania i Utrzymania Instalacji,
w tym kosztów wzrostu opłat za korzystanie ze środowiska, podatków i innych opłat
publicznoprawnych ponoszonych przez Partnera Prywatnego, ubezpieczeń, utrzymania
pracowników oraz innych podobnych kosztów,
d. związane z wykonywaniem umów przez Odbiorców Usług, a także z nielegalnym poborem
wody, nielegalnym przyłączeniem do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
e. związane z brakiem po stronie Odbiorców Usług zapotrzebowania na usługi zbiorowego
zaopatrywania w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,
f. związane z utratą uprawnień koniecznych do Zarządzania i Utrzymania Instalacji,
g. związane z odpowiedzialnością za podwykonawców,
h. wystąpienia Siły Wyższej z zastrzeżeniem § 35 Umowy.
Strony umowy ponoszą ponadto wspólne ryzyko:
a. związane ze stanem Instalacji w chwili przekazania jej Partnerowi Prywatnemu, tj.
zdatnością przedmiotu zarządu do umówionego użytku, oraz zdolnością do uzyskania
przy ich pomocy odpowiednich parametrów jakościowych usług,
b. związane z ewentualnymi opłatami za służebności przesyłu pozyskiwane przez Partnera
Prywatnego na nieruchomościach osób trzecich w zakresie niezbędnym do prowadzenia
Inwestycji w ten sposób, że Partner Prywatny będzie uprawniony do żądania od Podmiotu
Publicznego zwrotu kwoty odpowiadającej połowie ponoszonych z tego tytułu opłat. Zasady
konsultacji Stron i sposobu dokonywania rozliczeń związanych z pozyskiwaniem służebności
przesyłu na nieruchomościach osób trzecich określone zostały w Załączniku Nr 10 do Umowy.
ewentualnie:

		

1.
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Pozostałe prawa i obowiązki Stron zostały uregulowane odpowiednio w innych postanowieniach
Umowy lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§ 35
SIŁA WYŻSZA
O ile Umowa nie stanowi inaczej, w wypadku gdy któraś ze Stron Umowy będzie opóźniać
się, albo nie będzie w stanie wypełnić któregoś z warunków, zobowiązań, albo podjąć działań
przewidzianych w Umowie z powodu wystąpienia Siły Wyższej, lub innej przyczyny, która
wystąpiła bez winy Strony opóźnionej lub powstrzymanej, wówczas wykonanie takiego
warunku, zobowiązania albo działania będzie usprawiedliwione na okres opóźnienia
i Strona będzie uprawniona do wypełnienia takiego warunku, zobowiązania lub działania
w odpowiednim czasie po ustaniu okresu opóźnienia.
Strona, która została dotknięta przez działanie Siły Wyższej, zobowiązana jest możliwie jak
najszybciej po stwierdzeniu wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, powiadomić drugą Stronę,
dostarczając jej dowody na wystąpienie zdarzenia oraz informacji o charakterze i zasięgu
działania, jak również powinna przedstawić ocenę możliwych skutków i czasu trwania.
W przypadku wystąpienia siły Wyższej, po spełnieniu warunku o którym mowa w ust. 2 powyżej,
do czasu ustania działania siły Wyższej, Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich działań
mających na celu osłabienie lub uniknięcie skutków działania Siły Wyższej i wypełnienia tych
zobowiązań, wynikających z Umowy, którym działanie Siły Wyższej nie przeszkadza, a ponadto
Strony zobowiązują się do rozpoczęcia bez zbędnej zwłoki konsultacji co do skutków Siły
Wyższej, ich uniknięcia lub ograniczenia.
Jeśli działanie Siły Wyższej:
a. uniemożliwiło z powodów praktycznych lub finansowych wykonanie Umowy przez taki
czas, że miało to fundamentalne znaczenie dla praw i obowiązków Strony, lub
b. uniemożliwiło spełnienie istotnej części zobowiązań w ramach Umowy przez czas dłuższy
niż 6 miesięcy,
każda ze Stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności, powinno
zostać skierowane na adres drugiej Strony listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
odbioru.
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Strony solidarnie ponoszę ryzyko wystąpienia Siły Wyższej z zastrzeżeniem § 35 Umowy.
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ROZDZIAŁ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36
BRAK ZEZWOLEŃ PARTNERA PRYWATNEGO
Umowa ulega rozwiązaniu, jeżeli w terminie do dnia ............ Partner Prywatny nie uzyska
odpowiednich ostatecznych zezwoleń uprawniających go do prowadzenia działalności w ramach
Zarządzania i Utrzymania Instalacji, z tym zastrzeżeniem, że Partner Prywatny musi posiadać co
najmniej przyrzeczenie wydania zezwolenia - promesę uzyskania takiego zezwolenia na dzień
zakończenia Okresu Przygotowawczego. W przypadku braku posiadania takiej promesy na dzień
zakończenia Okresu Przygotowawczego, Umowa ulega rozwiązaniu.
1.

2.

3.
4.
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§ 37
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Podmiot Publiczny uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w okolicznościach przewidzianych
prawem, w przypadku Zarządzania i Utrzymania Instalacji przez Partnera Prywatnego
w sposób rażąco sprzeczny z Umową, po uprzednim wezwaniu Partnera Prywatnego do
usunięcia wskazanych uchybień i wyznaczaniu w tym celu odpowiedniego terminu, a także
w przypadkach ustalonych w Umowie.
Podmiot Publiczny ma prawo odstąpić od Umowy na etapie Koncepcji i Dokumentacji
Technicznej:
1) w przypadku zwłoki w złożeniu Koncepcji i Dokumentacji Technicznej – po uprzednim
wyznaczeniu dodatkowego ............-dniowego terminu do ich przedłożenia,
2) w przypadku nie usunięcia przez Partnera Prywatnego wad lub nieuzasadnionego
nieuwzględnienia wniosków zgłoszonych przez Podmiot Publiczny, zgodnie z § 7 ust. 4
i 9 – po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego ............-dniowego terminu odpowiednio na
ich usunięcie lub uwzględnienie.
Podmiot Publiczny uprawniony jest do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Partner
Prywatny, pomimo uzyskania Pozwolenia na budowę, nie rozpocznie Budowy Oczyszczalni
i Rozbudowy Sieci – po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego ............-dniowego terminu na
rozpoczęcie Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci.
Podmiot Publiczny ma prawo odstąpienia od Umowy na etapie Budowy Oczyszczalni
i Rozbudowy Sieci w przypadku przerwania przez Partnera Prywatnego robót z przyczyn
dotyczących Partnera Prywatnego lub nie usunięcia przez Partnera Prywatnego wad
budowlanych zgłoszonych przez Podmiot Publiczny lub organ nadzoru budowlanego, chyba że
nieusunięcie wad wynika z przyczyn od Partnera Prywatnego niezależnych, albo niedopełnienia
obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w § 30 Umowy – po uprzednim wezwaniu Partnera
Prywatnego odpowiednio do podjęcia robót, usunięcia wad lub zawarcia umowy ubezpieczenia
i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego ............-dniowego terminu.
Podmiot Publiczny uprawniony jest ponadto do odstąpienia od Umowy w przypadku zwłoki
w rozpoczęciu Zarządzania i Utrzymania Instalacji przekraczającego ............ dni od dnia
protokolarnego przekazania GPWiK, o którym mowa w § 25 Umowy.
W przypadku odstąpienia przez Podmiot Publiczny od Umowy na etapie Budowy Oczyszczalni
i Rozbudowy Sieci Partner Prywatny ma obowiązek zabezpieczenia na własny koszt Placu
Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz do
protokolarnego przekazania Placu Budowy Podmiotowi Publicznemu w terminie ............ dni od
dnia złożenia przez Podmiot Publiczny oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
W przypadku odstąpienia przez Podmiot Publiczny od Umowy z przyczyn określonych
w ust. 2-5 Partnerowi Prywatnemu nie przysługują w stosunku do Podmiotu Publicznego
jakiekolwiek roszczenia o zwrot nakładów poniesionych z tytułu wykonania części Budowy
Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci, ani też utraconego wynagrodzenia za skrócony okres
obowiązywania Umowy.
Odstąpienie od Umowy w przypadkach określonych w ust. 2-5 może nastąpić w terminie do
90 dni od dnia powzięcia przez Podmiot Publiczny wiadomości o zaistnieniu okoliczności
uzasadniającej odstąpienie.
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W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że Budowa Oczyszczalni
i Rozbudowa Sieci nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
podpisania Umowy, Podmiot Publiczny może odstąpić od Umowy w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Partner Prywatny
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

§ 38
WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ PODMIOT PUBLICZNY
Podmiot Publiczny ma prawo wypowiedzieć Umowę za ............ miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli:
a. Partner Prywatny utraci zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności w ramach Zarządzania i Utrzymania Instalacji,
b. Partner Prywatny będzie naruszał warunki Umowy, w szczególności:
– doprowadzi do skażenia środowiska lub wyrządzi szkodę w środowisku z własnej
winy,
- odda Nieruchomości lub GPWiK lub jakąkolwiek ich część w bezpłatne lub odpłatne
użytkowanie bez zgody Podmiotu Publicznego,
- będzie w sposób uporczywy naruszał inne warunki Umowy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. a. powyżej, Podmiot Publiczny jest uprawniony
do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy niezwłocznie po uzyskaniu odpowiedniej
informacji. Wypowiedzenie nie odnosi skutku w postaci rozwiązania Umowy, jeżeli Partner
Prywatny w okresie wypowiedzenia otrzyma odpowiednią ostateczną decyzję o udzieleniu
zezwolenia na prowadzenie działalności, które utracił. W pozostałych przypadkach Podmiot
Publiczny jest zobowiązany w pierwszej kolejności wezwać Partnera Prywatnego na piśmie
do zaprzestania naruszeń warunków Umowy w terminie ............ miesięcy od daty doręczenia
wezwania na adres Partnera Prywatnego. W przypadku niezastosowania się do wezwania
Podmiotu Publicznego przez Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny może wypowiedzieć
Umowę.
Wypowiedzenie Umowy powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zostać
przesłane pocztą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Uprawnienie do wypowiedzenia umowy upływa z terminem ............ lat od momentu powzięcia
wiadomości o sytuacji, która daje podstawę do złożenia takiego wypowiedzenia.
W przypadku rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron Umowy z przyczyn dotyczących
Partnera Prywatnego, Partnerowi Prywatnemu nie przysługują wobec Podmiotu Publicznego
jakiekolwiek roszczenia o zwrot nakładów ani też roszczenia z tytułu utraconego wynagrodzenia
za skrócony okres obowiązywania Umowy.
§ 39
WYPOWIEDZENIE UMOWY PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO
Partner Prywatny ma prawo wypowiedzieć Umowę za ............ miesięcznym okresem
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli Podmiot Publiczny
w sposób zawiniony narusza w sposób rażący i uporczywy warunki Umowy.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Partner Prywatny jest zobowiązany w pierwszej
kolejności wezwać Podmiot Publiczny na piśmie do zaprzestania naruszeń warunków Umowy
w terminie ............ miesięcy od daty doręczenia wezwania na adres Podmiotu Publicznego.
W przypadku niezastosowania się do uzasadnionego wezwania Partnera Prywatnego przez
Podmiot Publiczny, Partner Prywatny może wypowiedzieć Umowę jedynie w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, które zostanie przesłane pocztą listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.
Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy upływa z terminem ............ lat od momentu powzięcia
wiadomości o sytuacji, która daje podstawę do złożenia takiego wypowiedzenia.
W przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących
Podmiotu Publicznego lub z przyczyn nie leżących po stronie żadnej ze Stron, Partnerowi
Prywatnemu przysługuje wyłącznie roszczenie o zwrot poniesionych nakładów koniecznych
z tytułu wykonania Koncepcji i Prac Projektowych oraz Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy
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Sieci w wysokości, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy, pomniejszonej proporcjonalnie o kwotę
odpowiadającą okresowi rzeczywistego Zarządzania i Utrzymania Instalacji przez Partnera
Prywatnego w stosunku do okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy pomniejszonego
o okres, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy.

1.

2.

3.

4.

§ 40
ROZWIĄZANIE PRZEDSIĘBIORSTWA PARTNERA PRYWATNEGO, ZMIANY WŁASNOŚCIOWE
ORAZ ZBYCIE PRZEDSIĘBIORSTWA
W przypadku podjęcia przez odpowiedni organ Partnera Prywatnego uchwały o rozwiązaniu
przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego i jego likwidacji, Umowa, z zastrzeżeniem ust. 2, ulega
rozwiązaniu z dniem podjęcia uchwały o rozwiązaniu przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego.
Z tym samym dniem wygasa prawo Partnera Prywatnego do Zarządzania i Utrzymania
Instalacji.
W przypadku rozwiązania Umowy z powodu rozwiązania przedsiębiorstwa Partnera
Prywatnego i jego likwidacji, Partner Prywatny zobowiązany jest do wydania Podmiotowi
Publicznemu Nieruchomości i Instalacji w terminie ............ dni od dnia rozwiązania Umowy
w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich.
Partnerowi Prywatnemu, po rozwiązaniu Umowy z powodu likwidacji, nie przysługują
w stosunku do Podmiotu Publicznego jakiekolwiek roszczenia z tytułu zwrotu nakładów na
Budowę Oczyszczalni i Rozbudowę Sieci ani też z tytułu utraconego wynagrodzenia za skrócony
okres obowiązywania Umowy.
Strony ustalają, że w przypadku:
a) planowanego połączenia Partnera Prywatnego z innym podmiotem,
b) planowanego podziału Partnera Prywatnego na odrębne podmioty,
c) planowanej innej zmiany statusu prawnego Partnera Prywatnego (w tym zbycia
przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego),
Partner Prywatny wystąpi do Podmiotu Publicznego o uzyskanie jego zgody na takie działania.
Podmiot Publiczny zobowiązany jest do zajęcia stanowiska, co do wniosku Partnera Prywatnego
w terminie ............ dni od jego otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza wyrażenie
zgody przez Podmiot Publiczny na planowane zmiany. Podmiot Publiczny może odmówić
zgody na takie działania Partnera Prywatnego tylko w takim wypadku, gdy połączenie, podział
lub inna zmiana statusu prawnego Partnera Prywatnego zagraża wykonaniu zobowiązań
Partnera Prywatnego wynikających z Umowy – w szczególności, gdy stan majątku podmiotu
przejmującego zobowiązania z Umowy może wywoływać wątpliwości co do jego zdolności do
wywiązania się tych zobowiązań.
ewentualnie:
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Zmiana Partnera Prywatnego jest niedopuszczalna.
Za zmianę Partnera Prywatnego nie są uznawane jego zmiany organizacyjne takie jak:
łączenie, podział i przekształcanie spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu spółek
handlowych.

§ 41
OSOBY UPRAWIONE DO WSPÓŁPRACY I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI
W okresie realizacji Przedmiotu Przedsięwzięcia Podmiot Publiczny reprezentują działające
łącznie: ..........................., tel. ..........................., e-mail: ........................... i ..........................., tel. ...........................,
e-mail: ............................
Partnera Prywatnego w okresie realizacji Umowy reprezentuje:
..........................., tel.: ..........................., e-mail ...........................: ...........................
Kierownikiem budowy będzie: ............................
Zmiana osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia
Podmiotu Publicznego i jest dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem posiadania przez osobę
zastępującą co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji.
Zmiana osób i podmiotów wymienionych w ust. 1 i 2 przez jedną ze Stron wymaga wyłącznie
poinformowania drugiej Strony na piśmie, ze wskazaniem osób zastępujących wraz z danymi
kontaktowymi.
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Osoby upoważnione, zgodnie z Umową to osoby upoważnione na piśmie przez Podmiot
Publiczny i Partnera Prywatnego do działania w ich imieniu i na ich rzecz w trakcie wykonania
umowy w kontaktach wzajemnych, a w szczególności do dokonywania wzajemnych uzgodnień,
przekazywania dokumentów i informacji oraz do podpisywania protokołów.

§ 42
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
W przypadku powstania sporu co do interpretacji Umowy może powstać konieczność
doprecyzowania pewnych zapisów umownych. Takie doprecyzowanie nie może prowadzić do
zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Partnera Prywatnego, na podstawie której Umowa
została zawarta.
W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu na drodze negocjacji, Strony poddadzą
spór pod rozstrzygnięcie właściwego miejscowo i rzeczowo sądu powszechnego dla Podmiotu
Publicznego.
Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakichkolwiek względów nieważne,
nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, bezskuteczność bądź niewykonalność
nie wpływa na żadne z pozostałych postanowień Umowy. Strony zobowiązują się wówczas
do zastąpienia takiego nieważnego, nieskutecznego lub niewykonalnego postanowienia
postanowieniem najbardziej zbliżonym pierwotnej intencji Stron, które jednak będzie ważne,
skuteczne i wykonalne.
Wprowadzenie zmian treści Umowy wymaga sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy pod
rygorem ich nieważności, a zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 13 u.p.p.p. i mogą być
wprowadzone w szczególności w przypadku wystąpienia następujących okoliczności8:
a) zmian stawki podatku VAT za Budowę Oczyszczalni i Rozbudowę Sieci – poprzez obliczenie
nowej wartości podatku VAT oraz określonego w § 4 ust. 2 Umowy całkowitego kosztu
Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci brutto (analogicznie – w przypadku zmian stawki
podatku VAT za sprzedaż prawa do pobierania odpłat od Odbiorców Usług);
b) zmian treści § 41 Umowy, dotyczących osób uprawionych do współpracy i przekazywania
informacji;
c) uchylenia, stwierdzenia nieważności, wstrzymania wykonalności, zmiany decyzji
administracyjnych;
d) zmian zmierzających do poprawienia funkcjonalnych lub ekonomicznych uwarunkowań
Zarządzania i Utrzymania Instalacji, pod warunkiem nienaruszenia podstawowych założeń
określonych w Umowie;
e) braku możliwości Budowy Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci zgodnie z postanowieniami
Dokumentacji Technicznej z przyczyn nieleżących po stronie Partnera Prywatnego;
f) ustalenia zasad Zarządzania i Utrzymania Instalacji odmiennych niż określone w § 12
Umowy, o ile będzie to korzystne dla Stron;
g) innych okoliczności przewidzianych w umowie;
h) zwolnienia Wybudowanej Infrastruktury z podatku od nieruchomości;
i) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy,
w szczególności Siły Wyższej.
Powołane w Umowie akty prawne, w przypadku ich uchylenia lub zmiany, oznaczają także
wszystkie inne akty prawne, które zastępują uchylone lub zmienione akty prawne lub które
regulują zakres uchylonych lub zmienionych aktów prawnych. W przypadku zmiany instytucji
prawnych, o których mowa w Umowie, Strony zastąpią tę nieistniejącą instytucję inną
o charakterze najbardziej zbliżonym do tej wynikającej z intencji Stron z chwili zawierania
Umowy.

Zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru partnera prywatnego są zakazane, chyba że podmiot publiczny przewidział możliwość dokonania takiej zmiany
w ogłoszeniu o partnerstwie lub w dokumentacji postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego oraz określił
warunki takiej zmiany. Dopuszczalne jest jednak wyraźne i enumeratywne wyspecyfikowanie w umowie okoliczności uzasadniających zmianę umowy i wskazanie zakresu takiej zmiany. Okoliczności te powinny być zawarte już we
wzorze umowy stanowiącym załącznik do opisu warunków PPP. Późniejsza zmiana umowy (już po jej zawarciu) bez
uprzedniego ujęcia tych okoliczności we wzorze umowy, będzie względnie nieważna.
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W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy, u.p.p.p., u.k.r.b.u. oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Wszystkie załączniki stanowią integralną część Umowy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO UMOWY:
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy Opis Oczyszczalni i Rozbudowy Sieci,
Załącznik Nr 2 - Szczegółowy skład majątku wchodzącego w skład GPWiK,
Załącznik nr 3 - Wykaz Nieruchomości,
Załącznik nr 4 – Zakresy oraz Procedury przeprowadzania Remontów i Modernizacji (przystąpienie
i wykonanie),
Załącznik nr 5 – Szczegółowe zasady działania Biura Obsługi Klienta,
Załącznik nr 6 – Procedury przekazywania wyników kontroli ścieków i wody,
Załącznik nr 7 – Wykaz ruchomości składającego się na Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa,
Załącznik nr 8 – Imienny wykaz osób, które będą wykonywać Dokumentację Techniczną wraz
z numerami uprawnień budowlanych do projektowania,
Załącznik nr 9 – Upoważnienie dla Partnera Prywatnego do pozyskania decyzji administracyjnych
w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego,
Załącznik nr 10 - Zasady konsultacji Stron i sposobu dokonywania rozliczeń związanych
z pozyskiwaniem służebności przesyłu na nieruchomościach osób trzecich.
Podpis: ................................................
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
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W imieniu Podmiotu Publicznego:
Podpis: ................................................
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
W imieniu Partnera Prywatnego:
Podpis: ................................................
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:

