
Strona 1 z 16 

 

oznaczenie sprawy ZP……2020 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym 
na zarządzanie i eksploatacja siecią wodną na terenie Gminy Łubniany w modelu 

partnerstwa publiczno-prywatnego 

        /modyfikacja z dnia 20.10.2020 r./     

zawarta w dniu _________________________r. w Gminie Łubniany, pomiędzy: 

 

Gminą Łubniany z siedzibą w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, NIP: 991-034-49-13, 

reprezentowaną przez Wójta Łubnian Pawła Wąsiaka - zwaną dalej Podmiotem Publicznym, 

a 

......................................................................... 

reprezentowaną przez: 

1. ____________________________________________, 

2. ____________________________________________, 

zwaną dalej Partnerem Prywatnym, 

przy czym Podmiot Publiczny oraz Partner Prywatny zwani będą łącznie w dalszej treści Umowy 

również Stronami. 

 

Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zawarta została po przeprowadzeniu postępowania w trybie 

przetargu nieograniczonego na wybór Partnera Prywatnego na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 

19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 711) oraz ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej 

„Ustawa Pzp”. 
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Strony niniejszym ustalają, co następuje: 

 

§ 1 

1. Na podstawie umowy Partner Prywatny jest zobowiązany do realizacji przedsięwzięcia, 

opartego na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem 

Prywatnym, polegającego ma wykonywaniu na terenie gminy Łubniany usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 

2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1437), a także obsłudze sieci i urządzeń wodociągowych                                                           

i kanalizacyjnych, stanowiących własność Podmiotu Publicznego (dalej 

„Przedsięwzięcie”). 

2. W terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Podmiot Publiczny, tytułem wkładu 

własnego, przekaże Partnerowi Prywatnemu w dzierżawę mienie określone w Załączniku 

nr 1 (dalej „Mienie”), na czas wykonywania Umowy.  

3. Partner Prywatny świadczył będzie usługi, o których mowa w ust. 1, od dnia 

protokolarnego przekazania wkładu własnego, o którym mowa w ust. 2, do dnia 

zakończenia okresu obowiązywania Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy. 

4. Do dnia, o którym mowa w ust. 2, Partner Prywatny zobowiązany jest uzyskać zezwolenie 

na prowadzenie na terenie Gminy Łubniany zbiorowego zaopatrzenia w wodę                                          

i zbiorowego odprowadzanie ścieków (lub promesę, o której mowa w art. 17c ustawy                        

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). 

 

§ 2 

1. Do zakresu obowiązków Partnera Prywatnego należy zarządzanie i eksploatacja siecią 

wodną i kanalizacyjną na terenie Gminy Łubniany poprzez zbiorowe zaopatrzenie w 

wodę, polegające na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody oraz zbiorowe 

odprowadzanie ścieków polegające na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.  

2. Realizując Przedsięwzięcie Partner Prywatny będzie zobowiązany do uporządkowania 

gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej wraz ze wskazanymi pracami inwestycyjnymi i 

modernizacyjnymi na terenie Gminy Łubniany i skoncentrowania kompleksowej obsługi 

technicznej i administracyjnej, a tym samym odpowiedzialności za prowadzenie 

gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Łubniany w jednej jednostce. 

3. Do obowiązków Partnera Prywatnego należy w szczególności: 

1) zapewnienie zdolności sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych                                               

i przepompowni do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim 

ciśnieniem  oraz odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. W przypadku 

przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin do zastępczego jej dostarczania 

przy zapewnieniu należytej jakości. W przypadku  przerwy w odbiorze ścieków 

przekraczającej 4 godziny do zastępczego wywozu ścieków wozem  asenizacyjnym; 

2) zapewnienie niezawodnego działania użytkowanych sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych, przyłączy wraz z urządzeniami pomiarowymi oraz innych urządzeń 

infrastruktury związanych z przedmiotem użytkowania; 

3) zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków z odbiorcami 

usług na  zasadach określonych w art. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 
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4) ustalenie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym harmonogramu    

poboru próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej Partnera Prywatnego oraz 

prowadzenia  badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli 

wewnętrznej, zgodnie z § 4   rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 

r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;  

5) przedkładanie Podmiotowi Publicznemu harmonogramu i wyników badań wody, o 

których mowa w pkt 4, w terminie do 1 miesiąca od daty wykonania badania; 

6) prowadzenie bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz 

przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i 

innych zobowiązań określonych w pozwoleniach wodnoprawnych. Przedkładanie 

Podmiotowi Publicznemu wyników kontroli w terminie 14 dni od ich otrzymania; 

7) przestrzeganie obowiązującego na terenie gminy Łubniany „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków”; 

8) Zapobieganie powstawaniu oraz likwidacja nielegalnych przyłączy wodociągowych i 

kanalizacyjnych oraz włączonych do sieci kanalizacji sanitarnej:  

-instalacji odwodnień terenu i budynków,  

-innych instalacji i urządzeń o przeznaczeniu nie związanym z odprowadzaniem 

ścieków komunalnych; 

9) całodobowe zabezpieczenie bezawaryjnej pracy infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, w tym zapewnienie całorocznego, całodobowego dyżuru technicznego 

z czasem reakcji bezzwłocznie, przy czym w przypadku rozszczelnieniu instalacji, 

czas reakcji do 3 godzin; w przypadku wystąpienia awarii usunięcie jej w ciągu 24 

godzin od zgłoszenia, a w przypadku rozszczelnienia instalacji – usunięcie skutków 

rozszczelnienia instalacji do 7 dni. Jeżeli awaria będzie dotyczyła infrastruktury 

objętej gwarancją zadaniem Partnera Prywatnego będzie jedynie niezwłoczne jej 

zabezpieczenie; 

10) niezwłocznego informowania Podmiotu Publicznego o każdej awarii (telefonicznie, 

email, fax, osobiście); 

11) prowadzenie dziennika usuwanych awarii, zawierającego miejsce wystąpienia, czas 

usuwania, opis awarii, użyty sprzęt i zużyte materiały;  

12) regulowanie opłat za: 

a) korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych  naliczanych 

na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

b) stałych i zmiennych naliczonych na podstawie art. 271 i 272 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne, 

c) wyłączenie  gruntów z produkcji rolnej, 

d) energię elektryczną pobraną na obiektach infrastruktury  wodno-kanalizacyjnej, 

e) czynności jednostek dozoru technicznego przy urządzeniach technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu, 

f) zakup wody; 

g) badania wody i ścieków; 

h) paliwo do agregatów prądotwórczych; 

i) szkody powstałe z winy Partnera Prywatnego wobec osób trzecich; 

13) przedstawianie Podmiotowi Publicznemu, na jego wezwanie, kopii dokumentów 

potwierdzających wniesienie opłat, o których mowa w pkt 13 w terminie 14 dni 

liczonych od dnia wniesienia opłaty;  
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14) odczytów wodomierzy na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku oraz naliczania 

opłat odbiorcom za zużytą  wodę i odprowadzane ścieki. Dopuszcza się możliwość 

miesięcznego naliczania w/w opłat;  

15) naliczanie opłat za dostarczaną wodę odbiorcom nie wyposażonym w wodomierze w 

oparciu o przeciętne normy zużycia wody oraz odprowadzane ścieki w przypadku 

gdy są włączeni do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej; 

16) udostępnianie wody z zastępczych punktów poboru (np. beczkowozy lub w inny 

sposób) w sytuacjach określonych w ustawie;  

17) prowadzenia książek eksploatacji urządzeń w stacjach uzdatniania wody, 

oczyszczalniach     ścieków i przepompowniach zawierających wykaz wykonanych 

prac oraz książek obiektów budowlanych zgodnie z  rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego dla 

obiektów; 

18) wykonywania energetycznych pomiarów ochronnych; 

19) umożliwienia Podmiotowi Publicznemu i organom kontrolnym w każdym czasie 

dostępu do wszelkich użytkowanych urządzeń i dokumentacji związanej z obsługą i 

eksploatacją; 

20) zawarcia umowy z Gminą na dostarczanie wody na cele przeciwpożarowe w 

pierwszym dniu obowiązywania umowy i kwartalne jej  rozliczanie; 

21) gospodarowania zasobami wody poprzez utrzymanie wielkości sprzedaży wody w 

stosunku do jej produkcji na poziomie nie niższym niż 70% i dokonywanie rozliczenia 

w okresach kwartalnych; 

22) wymiany na własny koszt awaryjnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, 

bez  względu na ich długość;   

23) wykonywania corocznej inwentaryzacji stanu technicznego hydrantów znajdujących 

się na terenie gminy w terminie do 30 listopada i przedstawienia Zamawiającemu 

sprawozdania z przeprowadzonej czynności w ciągu 14 dni po jej zakończeniu; 

24) wymiany na własny koszt wszelkich urządzeń zużywających się w czasie eksploatacji   

związanych z prowadzeniem zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków                                                   

(w szczególności pomp głębinowych i pomp do przepompowywania ścieków);   

25) bieżąca konserwacja infrastruktury; 

26) ochrona powierzonego Mienia; 

27) utrzymywanie urządzeń we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i 

estetycznym; 

28) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.; 

29) unieszkodliwiania odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotu Umowy 

zgodnie z przepisami odrębnymi;  

30) składanie sprawozdań do GUS i przedkładania ich Podmiotowi Publicznemu;  

31) likwidacji wykrytych w sieci zastoin poprzez ich płukanie. Cykliczne płukanie 

wybranych odcinków sieci zagrożonych powstaniem zastoin i rejestrowanie 

czynności w książkach eksploatacji (termin, miejsce i ilość zużytej wody); 

32) wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec odbiorców usług; 

33) przedstawienie w terminie do 6 miesięcy od zawarcia umowy projektu planu 

remontów kapitalnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów  i 
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urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych, z podziałem na poszczególne lata 

obowiązywania umowy. Coroczna aktualizacja planu w terminie do 30 września;  

34) należyte utrzymanie stref ochrony ujęć wody oraz właściwe oznakowanie zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r.  w  sprawie wzorów 

tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody; 

35) wydawanie warunków technicznych dotyczących rozbudowy sieci wodociągowych, 

przyłączenia do sieci, udziału w odbiorach technicznych wraz zawieranie pisemnych 

umów pomiędzy Partnerem Prywatnym a odbiorcą na dostawę wody;  

36) prowadzenie bezpośredniego nadzoru nad czynnościami włączenia do sieci 

wodociągowej; 

37) prowadzenia ewidencji przyłączy wodociągowych;  

38) prowadzenie ewidencji wszystkich zasuw sieciowych dających możliwość odcięcia 

poszczególnych gałęzi i odcinków sieci w przypadku awarii i konieczności zamknięcia 

dopływu do miejsca usterki oraz systematyczny i cykliczny (co najmniej 2 razy w 

roku) przegląd zasuw;  

39) kontrola legalności wodomierzy, instalowanie nowych lub wymiana legalizacyjna 

wodomierzy wraz z ich zaplombowaniem;  

40) utworzenie i utrzymanie przez cały okres trwania Umowy przez Partnera 

Prywatnego strony internetowej, celem zamieszczania bieżących informacji 

dotyczącej funkcjonowania wodociągów i kanalizacji na terenie Gminy;  

41) uzgadnianie projektów technicznych inwestorów w zakresie dotyczącym sieci, 

urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych;  

42) niezwłoczne powiadamianie Odbiorców wody o planowanych przerwach lub 

ograniczeniach w dostawie wody,  

43) opracowanie i przedstawienie wójtowi Gminy strategii działalności, w ramach 

zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Łubniany, na okres przynajmniej 10 lat, zapewniającej: 

a) ciągłe, nieprzerwane dostawy wody o odpowiednich parametrach technologicznych 

i sanitarnych, wynikających z obecnie obowiązującego prawa oraz odbiór ścieków 

od mieszkańców oraz innych odbiorców tych usług z terenu Gminy Łubniany w 

ramach regulowanych ustawami i rozporządzeniami; 

b) polepszenie jakości usług związanych z dostawami wody i odprowadzaniem 

ścieków w tym poprawę obsługi klienta, automatyzację rozliczeń, modernizację i 

rozbudowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz stworzenie 

nowoczesnego systemu usuwania usterek i awarii urządzeń wodociągowo-

kanalizacyjnych; 

c) zwiększenie efektywności ekonomicznej gminnego wodociągu i gminnej kanalizacji 

sanitarnej; 

44) opracowanie Wieloletniego Planu Rozbudowy i Modernizacji Urządzeń wodno-

kanalizacyjnych, uwzględniającego: 

a) rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach prowadzonej 

działalności wod-kan przed przedsiębiorstwo w zakresie koniecznym do 

podłączania nowych klientów na terenie Gminy; 

b) wprowadzenie monitoringu i automatyzacji stacji i sieci wodociągowych celem 

optymalizacji dystrybucji i produkcji wody; 
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c) wdrożenie strefowych pomiarów przepływu wody dla poszczególnych 

miejscowości oraz automatyczne sterowanie ciśnieniem wody w rurociągach; 

d) zwiększenie zdolności produkcyjnych wody z urządzeń własnych celem 

ograniczenia zakupu wody od podmiotów zewnętrznych, zmniejszające koszty 

zakupu wody od podmiotów zewnętrznych o nie mniej niż 20 % w stosunku do 

stanu wyjściowego; 

e) zabezpieczenie dostaw wody dla odbiorców pod odpowiednim ciśnieniem                                    

i odpowiedniej jakości (przede wszystkim zwiększenie możliwości dostaw wody w 

okresach wysokich temperatur i zwiększonego zapotrzebowania na wodę); 

f) wymianę i serwis hydrantów ppoż.; 

45) opracowanie i zatwierdzenie w urzędzie regulacyjnym nowych taryf na zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, uwzględniające wszystkie 

koszty związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Łubniany, 

uwzględniających: 

a) zróżnicowanie cen i stawek opłat dla grup odbiorców wg alokacji kosztów 

ponoszonych dla poszczególnych, taryfowych grup odbiorców, w tym wydzielenie 

osobnych opłat abonamentowych na działalności wodociągową i kanalizacyjną; 

b) koszty kompleksowych serwisów wod-kan w tym serwisów i remontów 

przydomowych przepompowni ścieków; 

c) rozbudowę sieci w zakresie wynikającym z opracowanego przez przedsiębiorstwo 

i zatwierdzonego przez Radę Gminy Wieloletniego Planu Rozbudowy i Modernizacji 

Urządzeń wod-kan. na terenie Gminy Łubniany; 

d) zabezpieczenie interesu mieszkańców w zakresie wysokości cen i opłat; 

46) opracowanie i wdrożenie na terenie Gminy Łubniany nowego systemu obsługi klienta 

usług wodno-kanalizacyjnych, w tym: 

a) wdrożenie automatycznego systemu odczytu wodomierzy i rozliczeń z klientem – 

także wprowadzenie procesu ciągłej legalizacji wodomierzy na terenie Gminy 

Łubniany;  

b) wdrożenie systemu powiadomienia o awariach i planowanych przerwach w 

dostawie wody dla odbiorców z terenu Gminy Łubniany;  

c) wprowadzenie elektronicznego systemu inwentaryzacji sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych na terenie Gminy Łubniany w oparciu o C-GEO lub GIS;  

d) stworzenie na terenie Gminy Łubniany punktu obsługi klienta czynnego co najmniej 

pięć dni w tygodniu w godz. od 8°° do 15°° na cały okres trwania Umowy, w którym 

klienci będą mogli dokonać opłat za zużytą wodę oraz uzyskać informacje dotyczące 

jakości wody, aktualnego stanu zadłużenia, zgłosić awarie, reklamację dotyczącą 

wystawionej faktury i funkcjonowania wodomierza, otrzymać umowę na dostawę 

wody oraz ustalić datę indywidualnych odczytów wodomierzy; 

e) zapewnienie bezprowizyjnego systemu poboru opłat za wodę na terenie Gminy;  

47) zapewnienia odpowiedniego zaplecza kadrowego i technicznego do prowadzenia 

gospodarki wod-kan na terenie Gminy Łubniany poprzez: 

a) zapewnienie do obsługi infrastruktury odpowiedniej liczby wykfalifikowanych osób 

(zakłada się 4 osoby do obsługi sieci i urządzeń kanalizacyjnych; 4 –osoby do obsługi 

sieci i urządzeń wodociągowych oraz 2 osoby w biurze obsługi klienta); 

b) zapewnienie bazy sprzętowej w postaci: koparko ładowarki; minikoparki; 

wywrotki; samochodu do czyszczenia kanalizacji, agregatu prądotwórczego 60 kW; 
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pojazdów pogotowia technicznego osobno dla wodociągu i osobno dla kanalizacji 

oraz innego sprzętu w postaci zgrzewarek doczołowych i elektrooporowych, 

zagęszczarek, aparatu do nawiercania rurociągów pod ciśnieniem; zadymiarki do 

kanalizacji; korków do kanalizacji etc.; 

c) zapewnienia magazynu części zamiennych wod-kan, w tym części zamiennych do 

przydomowych przepompowni ścieków rotory, statory, silniki, zawory zwrotne etc. 

48) bieżącego, comiesięcznego raportowania wójtowi Gminy o stanie realizacji zadań 

związanych z gospodarką wod-kan tj.: 

a) przesyłania informacji o ilościach kupionej, wyprodukowanej i dostarczonej wody 

oraz stratach wody w danym miesiącu; 

b) przesyłania informacji o ilościach odebranych i odprowadzonych ścieków oraz 

stratach ilościowych ścieków w danym miesiącu; 

c) przesyłania informacji o ilości awarii i czynnościach serwisowych na sieciach 

wodociągowych; 

d) przesyłania informacji o ilości awarii i czynnościach serwisowych na sieciach 

kanalizacji sanitarnej, w tym ilościach naprawionych i wymienionych pomp 

kanalizacyjnych w przydomowych przepompowniach ścieków;  

e) przesyłania informacji o ilościach wymienionych wodomierzy głównych u klientów 

na trenie Gminy Łubniany; 

49) prowadzenie dokumentacji księgowej umożliwiających alokację kosztów                                    

i przychodów działalności wod-kan na terenie Gminy Łubniany wg miejsc ich 

powstawania, a w szczególności: 

a) prowadzenie planu kont księgowych z podziałem na kanalizację, wodociągi, roboty 

odpłatne; 

b) szczegółowa analityka dla w/w kont musi uwzględniać: 

− miejscowości w których prowadzony jest dany rodzaj działalności;  

− grupy taryfowe odbiorców;   

− struktury kosztów/przychodów wynikającą z rozporządzenia Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 

określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków 

rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

(Dz. U. z dnia 2 marca 2018 r. Poz. 472) oraz ustawy; 

50) przygotowanie wymaganych informacji do celów sprawozdawczości w tym składanie 

Podmiotowi Publicznemu rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji 

usługi stanowiącej przedmiot Umowy -w terminie do dnia 31 marca każdego roku za 

rok poprzedni; 

51) corocznego przeprowadzania na dzień 31 grudnia inwentaryzacji składników 

eksploatowanego majątku oraz przekazywania kopii spisu  Podmiotowi Publicznemu 

( zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości); 

52) przechowywanie oryginałów dokumentów wytworzonych w trakcie realizacji 

umowy zgodnie z przepisami odrębnymi. Dokumenty w oryginale Partner Prywatny 

przechowuje przez cały okres trwania umowy, a z chwilą jej wygaśnięcia przekazuje 

Podmiotowi Publicznemu; 

53) podejmowania działań zmierzających do pozyskiwania zewnętrznych środków na 

modernizację i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy 

Łubniany, w szczególności: 
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a) pozyskanie środków na montaż i wdrożenie systemów odnawialnych źródeł energii 

na stacjach wodociągowych i przepompowniach ścieków – montaż paneli 

fotowoltaicznych przyczyni się do obniżenia kosztów energii elektrycznej na 

urządzeniach wod-kan w gminie Łubniany, środki można wykorzystać np. do 

wymiany pomp w przydomowych przepompowniach ścieków; 

b) pozyskiwanie środków na informatyzacje przedsiębiorstwa tj. montaż systemów 

zdalnego odczytu i rozliczania klientów – pozwala na zwiększenie efektywności 

odczytów oraz obniżenie kosztów procesu odczytów. 

54) wykonanie oraz poniesienie kosztów przeprowadzenia: 

a) modernizacji wodomierzy na przyłączach domowych w terminie do dnia 

………………………….,  

b) wymiany i modernizacji hydrantów przeciwpożarowych w terminie do końca 

trwania umowy 

c) budowy przepompowni ścieków w miejscowości Luboszyce, – zgodnie                                                

z dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik Nr 13 do SIWZ, w terminie do 

dnia …………………………. lecz nie później niż do 4 lat od dnia podpisania umowy,  

d) przeglądu i modernizacji istniejących pompowni przydomowych (POŚ) w okresie 

obowiązywania Umowy, przy czym w odniesieniu do 760 sztuk najstarszych 

przepompowni w terminie do dnia ……………………… lecz nie później niż 4 lata od 

podpisania umowy  

e) przeniesienia istniejącego przepływomierza wybudowanego na sieci rurociągu 

tranzytowego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzęsina w terminie 2 lat od 

dnia podpisania Umowy.  

4. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2030 r. 

 

§ 3 

Podmiot Publiczny zobowiązuje się do pokrywania kosztów:  

1) budowy nowych i przebudowy istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych                             

w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozbudowy i modernizacji sieci;  

2) zakupu nowej armatury sieci i urządzeń wodociągowych np. zasuw, zaworów zwrotnych, 

wodomierzy głównych, zestawów hydrantowych, pomp głębinowych itp. w zakresie 

wynikającym z wieloletniego planu rozbudowy i modernizacji sieci; 

3) wymiany na nowe -odcinków  rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w zakresie 

wynikającym z wieloletniego planu rozbudowy i modernizacji sieci; 

4) renowacji studni głębinowych; 

5) opracowania niezbędnych operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwoleń 

wodnoprawnych oraz opłat wynikających z ich braku; 

6) opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasach dróg 

publicznych; 

7) opracowania analizy ryzyka ujęć wody (zgodnie z wymogiem art. 133 ust. 3 Prawa 

Wodnego). 

 

§4 

1. Partnerowi Prywatnemu przysługuje wynagrodzenie z tytułu pobierania opłat za 

dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, w tym zwindykowane należności przez okres 

wskazany w § 2 ust. 2. 
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2. Wysokość opłat kształtowana jest na podstawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 

i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

 

§ 5 

1. Partner Prywatny ponosi zasadnicze ryzyko budowy, dostępności i popytu związane                                    

z Przedsięwzięciem,  w szczególności z tytułu m.in.: 

1) finansowania kosztów inwestycji i modernizacji, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 54) 

oraz finansowania bieżącej działalności; 

2) ponoszenia kosztów konserwacji, modernizacji i wymiany eksploatowanych 

urządzeń; 

3) ponoszenia kosztów badań wody i ścieków oraz korzystania ze środowiska; 

4) odpowiedzialności za ciągłość świadczenia usług; 

5) utrzymania określonej jakości dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków; 

6) osiągnięcia wymaganych parametrów jakościowych wody i ścieków; 

7) nieotrzymanych pożytków od odbiorców usług świadczonych w ramach Umowy; 

8) kompensacji szkód w majątku ruchomym stanowiącym aktywa przedsięwzięcia a nie 

podlegającym ubezpieczeniom, gwarancjom i innym zabezpieczeniom przed 

zniszczeniem lub utratą. 

2. Podmiot Publiczny ponosi ryzyko związane ze stanem prawnym Mienia oraz terminowym 

jego przekazaniem Partnerowi Prywatnemu. 

3. Strony wspólnie ponoszą ryzyko związane z: 

1) negatywnymi działaniami administracji publicznej; 

2) wystąpienia przypadku siły wyższej; 

3) protestów społecznych związanych z realizacją Przedsięwzięcia; 

4) przypadkiem zmian prawa powodujących istotny wzrost kosztów po stronie Partnera 

Prywatnego lub niemożliwość świadczenia usług. 

 

§ 6 

1. Podmiot Publiczny oświadcza, że jest właścicielem składników majątkowych 

wchodzących w skład Mienia. 

2. Podmiot Publiczny na czas wykonywania Umowy, o którym mowa § 1 ust. 3 Umowy, 

oddaje Mienie tytułem dzierżawy Partnerowi Prywatnemu do używania i pobierania 

pożytków, a Partner Prywatny zobowiązuje się w zamian płacić Podmiotowi Publicznemu 

miesięczny czynsz dzierżawny w kwocie ………………………………… zł (słownie: ……………….), 

powiększony o podatek VAT (23 %) w kwocie ……………….. zł, tj. łącznie 

…………………………………. zł (słownie: ………………………………..) brutto z góry, w terminie do 

10. dnia każdego miesiąca. 

3. Wszelkie koszty związane z korzystaniem z Mienia w okresie, o którym mowa w ust. 2, 

ponosi Partner Prywatny. 

 

§ 7 

1. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy Podmiot Publiczny udzieli Partnerowi Prywatnemu 

pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do należytego 

wykonania Umowy. 

2. Partner Prywatny nie może bez zgody Podmiotu Publicznego czynić zmian                                                             

w przekazanym Mieniu. 
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3. Partner Prywatny udzieli Podmiotowi Publicznemu rocznej, licząc od upływu okresu 

obowiązywania Umowy, gwarancji jakości na elementy które wymieniono lub w których 

usunięto wady w ostatnim roku obowiązywania Umowy. 

 
§ 8 

1. Od dnia zawarcia Umowy do jednego miesiąca po zakończeniu okresu obowiązywania 

Umowy Partner Prywatny będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,                                        

w zakresie szkód, które mogą zostać wyrządzone w związku z realizacją Umowy, na sumę 

nie niższą niż  1 000 000,00 zł.  

2. Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu w terminie 3 dni od dnia 

rozpoczęcia świadczenia usług, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy, dowód zawarcia 

ubezpieczenia. 

 
§ 9 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynosi 100 000,00 zł.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Partnera Prywatnego w formach 

określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Partner Prywatny wpłaca na rachunek bankowy  

nr 98 8897 0004 2001 0000 0257 0003 najpóźniej w dniu podpisania Umowy. 

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz, treść dokumentu 

stanowiącego zabezpieczenie musi być zgodna z art. 151 Ustawy Pzp. 

5. W przypadku, gdy formą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy będzie gwarancja 

bankowa lub ubezpieczeniowa koniecznym jest, aby była to gwarancja bezwarunkowa i 

nieodwołalna i płatne na pierwsze żądanie. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie innej niż 

w pieniądzu, przed podpisaniem Umowy Partner Prywatny jest zobowiązany przedstawić 

do akceptacji Podmiotu Publicznego treść dokumentu gwarancji (bankowej lub 

ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 

7. Zwrot 70 % zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia budowy 

(potwierdzonego wpisem do dziennika budowy)  przepompowni ścieków w miejscowości 

Luboszyce.  Pozostała kwota 30 % zabezpieczenia zwrócona zostanie w terminie 30 dni 

od dnia zakończenia okresu obowiązywania Umowy.. 

8. W trakcie realizacji Umowy Partner Prywatny może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej. Zmiana formy 

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

9. W przypadku zmiany terminów realizacji Umowy Partner Prywatny obowiązany jest 

aktualizować okres ważności zabezpieczenia i zapewnić jego ciągłość przed wygaśnięciem 

poprzedniego zabezpieczenia, w szczególności w przypadku przedłużenia wykonania 

przedmiotu Umowy, a także w innych przypadkach wskazanych w Umowie, Partner 

Prywatny ma obowiązek uzgodnić z Podmiotem Publicznym ostateczną treść gwarancji 

lub poręczenia, co dotyczy także gwarancji i poręczeń przedkładanych, jako aktualizacja. 

 
§ 10 

1. Partner Prywatny jest zobowiązany udzielać Podmiotowi Publicznemu wszelkich 

niezbędnych informacji i dokumentów na jego żądanie w terminie nie dłuższym niż 7dni 

roboczych od otrzymania żądania. 
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2. Partner Prywatny na żądanie Podmiotu Publicznego jest zobowiązany uczestniczyć 

spotkaniach roboczych organizowanych przez Podmiot Publiczny. 

3. Partner Prywatny poinformuje niezwłocznie Podmiot Publiczny o każdym wydarzeniu lub 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na jakość realizacji Umowy, a także poinformuje o 

podjętych lub zamierzonych działaniach zmierzających do zapobieżenia tym 

zagrożeniom. 

4. Podmiot Publiczny ma prawo wstępu na teren eksploatowanych obiektów i do 

zlokalizowanych na niej budynków w każdym czasie także w obecności osób trzecich, 

którym na żądanie Podmiotu Publicznego Partner Prywatny umożliwi bezpośrednią 

kontrolę realizacji przedmiotu Umowy. 

5. W razie stwierdzenia przez Podmiot Publiczny uchybień w wykonywaniu przez Partnera 

Prywatnego Umowy, Partner Prywatny jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 

wskazanym przez Podmiot Publiczny. 

 
§ 11 

1. Jeżeli Mienie jest wykorzystywane przez Partnera Prywatnego w sposób oczywiście 

sprzeczny z jego przeznaczeniem określonym w Umowie, Podmiot Publiczny wezwie 

pisemnie Partnera Prywatnego do zaprzestania naruszeń w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia wezwania. 

2. Jeżeli po opływie terminu, o którym mowa w ust. 1, Partner Prywatny nie zaprzestanie 

naruszeń, Podmiot Publiczny wezwie pisemnie Partnera Prywatnego do wydania Mienia 

Podmiotowi Publicznemu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3. Wydanie Mienia w przypadku, o którym mowa w ust. 2, stwierdzone zostanie przez Strony 

w protokole zwrotu Mienia po przeprowadzonej inwentaryzacji zdawczo–odbiorczej.                  

W dniu zawarcia protokołu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Umowa ulega 

rozwiązaniu. 

4. Partner Prywatny jest zobowiązany wydać Podmiotowi Publicznemu ostatniego dnia 

obowiązywania Umowy Mienie służące wykonywaniu Umowy w stanie niepogorszonym, 

z uwzględnieniem jego zużycia wskutek prawidłowego używania, co zostanie 

potwierdzone w protokole. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku niewydania przez Partnera Prywatnego Mienia w terminie określonym                       

w ust. 4, Podmiot Publiczny będzie uprawniony do żądania od Partnera Prywatnego 

wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z Mienia, w wysokości 10 000 zł za 

każdy dzień opóźnienia. 

6. Partner Prywatny może żądać od Podmiotu Publicznego zwrotu nakładów koniecznych 

na Mienie i nakładów poniesionych w wykonaniu Umowy o tyle, o ile nie mają pokrycia               

w korzyściach, które uzyskał z Mienia. Zwrotu innych nakładów Partner Prywatny może 

żądać o tyle, o ile zwiększają wartość składnika w chwili przekazania Podmiotowi 

Publicznemu. Jednakże, gdy nakłady zostały dokonane po chwili, w której Podmiot 

Publiczny na piśmie zażądał przekazania Mienia lub dowiedział się o wytoczeniu 

przeciwko niemu powództwa o przekazanie, Partner Prywatny może żądać zwrotu 

jedynie nakładów koniecznych. 

 
§ 12 
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1. Partner Prywatny odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą realizuje 

Umowę, jak również osób, którym realizację Umowy powierza, jak za własne działanie i 

zaniechanie.  

2. Jeżeli w celu wykonania Umowy Partner Prywatny korzysta z pomocy podwykonawców, 

wobec Podmiotu Publicznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

- Kodeks cywilny dotyczących odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne 

podwykonawcy. 

3. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w 

formie kar umownych. 

4. Kary umowne stosuje się w przypadku: 

1) niewykonania badań jakości wody wynikających z harmonogramu, o którym mowa w 

§ 2 ust. 2 pkt 4 Umowy, każdorazowo w wysokości 1000 zł; 

2) niewykonania badań jakości odprowadzanych ścieków, o których mowa w § 2 ust. 2 

pkt 6 Umowy, każdorazowo w wysokości 1000 zł;  

3) nieprzystąpienia do usuwania awarii w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 

2 ust. 2 pkt 9 Umowy, w wysokości 1000 zł; 

4) niewykonania pomiarów ochronnych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 18 Umowy,                         

w wysokości 1 000 zł 

5) niewykonania budowy przepompowni ścieków w miejscowości Luboszyce                             

w terminie określonym w § 2 ust. 3 pkt 54 lit. c Umowy, w wysokości 10000 zł za 

każdy pełny miesiąc opóźnienia; 

6) niewykonania modernizacji istniejących pompowni przydomowych w terminie 

określonym w § 2 ust. 3 pkt 54 lit. d Umowy, w wysokości 10000 zł za każdy pełny 

miesiąc opóźnienia; 

7) niewykonania modernizacji wodomierzy na przyłączach domowych w terminie 

określonym w § 2 ust. 3 pkt 54 lit. a Umowy, w wysokości 10000 zł za każdy pełny 

miesiąc opóźnienia. 

 
§ 13 

1. Podmiot Publiczny przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w przypadkach 

przewidzianych w Umowie za zgodą Podmiotu Publicznego. 

2. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez Podmiot Publiczny lub przez 

Partnera Prywatnego. 

3. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, muszą być dokonywane z zachowaniem 

przepisu art. 140 ust. 3 Ustawy Pzp, stanowiącego, że Umowa podlega unieważnieniu                         

w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 

4. Zmiany Umowy mogą dotyczyć:  

1) wystąpienia wyjątkowych okoliczności, niezależnych od Stron Umowy, których nie 

mogły one przewidzieć w chwili zawierania Umowy wpływających na jej realizację 

m.in. znaczący wzrost cen czynników niezależnych od Partnera Prywatnego; 

2) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu Umowy 

zaakceptował Podmiot Publiczny; 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług,  
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę,  

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Partnera Prywatnego.  

Zmiany te mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli Strony Umowy 

zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest 

konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia; 

4) zmiany przepisów prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ 

na realizację Umowy.  

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie pisemnego wniosku 

przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:  

1) opis propozycji zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany,  

3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, jeżeli zmiana 

będzie miała wpływ na wysokość czynszu dzierżawnego,  

4) opis wpływu zmiany na terminy wykonania usługi.  

6. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do Umowy.  

7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy Pzp:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy,  

2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia Stron 

wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego. 

8. Istnieje możliwość dokonania zmiany pracowników. W przypadku zmiany pracownika, 

nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełnić wymagania określone 

w SIWZ dla danej funkcji. Podmiot Publiczny może także zażądać od Partnera Prywatnego 

zmiany osoby, o której mowa, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Partner Prywatny obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 

14 dni od daty złożenia wniosku Podmiot Publiczny. 

 
§ 14 

1. Podmiot Publiczny, zgodnie z art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Partnera Prywatnego lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności 

w zakresie realizacji zamówienia: osoby wykonujące pracę instalatorów wodno-

kanalizacyjnych (pracownicy fizyczni oraz pracownicy niższego szczebla technicznego 

odpowiedzialni za organizację i realizowanie robót budowlanych).  

2. W trakcie realizacji zamówienia Podmiot Publiczny uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Partnera Prywatnego odnośnie spełniania przez Partnera 

Prywatnego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Podmiot Publiczny uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. Partner Prywatny jest zobowiązany umożliwić Podmiotowi Publicznemu 

przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz 

przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Partnera 

Prywatnego obowiązków dotyczących zatrudnienia.  

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Podmiotu Publicznego w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi 

Publicznemu, wskazane przez Podmiot Publiczny a wymienione poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Partnera Prywatnego lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Partnera Prywatnego lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Podmiotu 

Publicznego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy  

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia  

w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Partnera Prywatnego lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Partnera Prywatnego lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji.; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Partnera 

Prywatnego lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Partnera Prywatnego lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

5. Niezłożenie przez Partnera Prywatnego w wyznaczonym przez Podmiot Publiczny 

terminie żądanych przez Podmiot Publiczny dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez Partnera Prywatnego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Partnera Prywatnego lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Partnera Prywatnego lub podwykonawcę, Podmiot Publiczny może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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7. Skierowanie - do wykonywania czynności określonych w ust. 1 - osób nie zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez 

Podmiot Publiczny z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego. 

 
§ 15 

1. Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku:  

1) ogłoszenia upadłości Partnera Prywatnego; 

2) rozwiązania firmy Partnera Prywatnego;  

3) utraty przez Partnera Prywatnego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 

4) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie bez zgody Podmiotu Publicznego; 

5) braku realizacji usług będących przedmiotem Umowy w terminie 7 dni od podpisania 

umowy i nie podjęcia ich wykonywania pomimo pisemnego wezwania Podmiotu 

Publicznego.  Wypowiedzenie Umowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia skutecznego 

doręczenia wezwania;  

6) niewykonywania usług zgodnie z zawartą Umową; 

7) niezapewnienia przez Partnera Prywatnego właściwej jakości świadczonych usług 

zgodnie z zapisami Umowy i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

przedmiotu Umowy –wypowiedzenie Umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia 

wezwania do poprawy i braku reakcji ze strony Partnera Prywatnego.  

2. Partnerowi Prywatnemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku 

nieprzekazania przez Podmiot Publiczny Mienia w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2, 

po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Podmiotu Publicznego do wydania Mienia                        

w terminie 30 dni.  

3. Wypowiedzenie Umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 

powinno zawierać uzasadnienie. Ustala się trzymiesięczny termin wypowiedzenia.  

 
§ 16 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. 

2. Przedstawicielem Podmiotu Publicznego do kontaktów z Partnerem Prywatnym jest: 

…...........  

3. Przedstawicielem Partnera Prywatnego do kontaktów z Podmiotem Publicznym jest:  

…................ 

4. Podmiot Publiczny ma prawo przekazać Partnerowi Prywatnemu urządzenia wykonane 

w przyszłości na zasadach i warunkach określonych w Umowie.   Przekazanie do obsługi 

i eksploatacji tych urządzeń nastąpi w oparciu o aneks do Umowy. 

5. Ewentualne spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Podmiotu 

Publiczny. 

6. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy 

jest oryginałem, po dwa dla każdej ze Stron. 

7. Załącznikami do Umowy są: 

1) wykaz  Mienia  przekazanego do eksploatacji; 

2) SIWZ; 

3) Oferta Partnera Prywatnego. 



Strona 16 z 16 

 

 

 

 

 

W imieniu Podmiotu Publicznego: 

Podpis: 

  

Podpis: 

 

Imię i Nazwisko:  

Stanowisko: 

  

 

Imię i Nazwisko: 

Stanowisko: 

 

 

 

 

W imieniu Partnera Prywatnego: 

 

Podpis: 

  

Podpis: 

 

Imię i Nazwisko: 

Stanowisko:  

  Imię i Nazwisko: 

Stanowisko: 

 

 


