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Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA 

O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM 

w przedmiocie realizacji Przedsięwzięcia pn. 

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego” 

 

zawarta w dniu _____ roku w _____ pomiędzy 

 

Gminą Miedźno z siedzibą w Miedźnie, ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno, reprezentowaną przez  

Wójta Gminy Piotra Derejczyka, działającego z kontrasygnatą …………………………… – Skarbnika Gminy 

Miedźno, zwaną dalej „Podmiotem Publicznym”, 

a  

……………………………………, z siedzibą w ……………………………., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………………………., …………. 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ………………….., NIP ……………………….., 

REGON …………………..,  

zwaną dalej „Partnerem Prywatnym”, 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………. 

 

Podmiot Publiczny i Partner Prywatny zwani są dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBUŁA 
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Zważywszy, że:  

1. Podmiot Publiczny oraz Partner Prywatny zawierają Umowę w celu wspólnej realizacji 

Przedsięwzięcia; 

2. Podmiot Publiczny przeprowadził procedurę wyboru Partnera Prywatnego w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

3. Oferta _______ uznana została przez Podmiot Publiczny w ramach postępowania na wybór 

Partnera Prywatnego za najkorzystniejszą; 

4. Współpraca Stron oparta zostanie na podziale zadań i ryzyk, w sposób określony w niniejszej 

Umowie i SIWZ; 

5. Wkładem Własnym Podmiotu Publicznego będzie udostępnienie przez Podmiot Publiczny 

Partnerowi Prywatnemu Nieruchomości oraz PFU i Audytu Energetycznego oraz Dokumentacji 

Projektowej Podmiotu Publicznego w celu realizacji Przedsięwzięcia; 

6. Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego będzie opłata za dostępność przekazywana cyklicznie 

przez Podmiot Publiczny, w kwocie i na zasadach wskazanych w Umowie; 

7. Ze względu na długoterminowy charakter współpracy Stron w ramach Umowy, w trakcie jej 

wykonywania mogą zaistnieć zmiany warunków prawnych, ekonomicznych lub technicznych, 

mające wpływ na realizację Przedsięwzięcia. Z uwagi na powyższe, w Umowie określone zostały 

przypadki oraz warunki, na których będzie możliwe wprowadzenie zmian do Umowy w okresie 

jej obowiązywania, a także sposób waloryzacji Wynagrodzenia; 

8. Z uwagi na charakter Przedsięwzięcia, szczególne znaczenie dla Stron ma jego trwałość i 

stabilność; 

9. Podmiot Publiczny złożył w dniu 3 sierpnia 2020 roku wniosek o dofinansowanie w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych, o którym mowa w Ustawie z 23 października 2018 r. o Funduszu 

Dróg Samorządowych  (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) modernizacji dróg lokalnych, między innymi 

w objętych   zakresem Przedsięwzięcia  w miejscowościach Borowa (ulice: Główna 656040S; ks. 

A. Morawca 656108S; Wesoła 656044S; Nadrzeczna; Sosnowa 656040S; Dębowa 656041S; 

Brzozowa) oraz w miejscowości  Ostrowy nad Okszą (ulice: Brzozowa 656056S; Leśna 656057S; 

Cicha; Bór) 

 

Strony postanawiają, co następuje: 
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ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Definicje 

Słowa i wyrażenia użyte w niniejszej Umowie, wraz z załącznikami, mają znaczenie przypisane im w 

niniejszym paragrafie chyba, że Umowa lub poszczególne załączniki do Umowy wyraźnie stanowią 

inaczej.  

1.1. Akt Wandalizmu – zdarzenie będące działaniem podmiotu trzeciego (innego niż Partner 

Prywatny) nie wynikające z winy Partnera Prywatnego, skutkujące uszkodzeniem, zniszczeniem 

Linii Oświetleniowej lub jej części, elementów systemu zarządzania oświetleniem światłowodów 

w tym kradzież; 

1.2. Audyt Energetyczny -  audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego Gminy Miedźno 

z sierpnia 2016 r.; 

1.3. Awaria - zdarzenie, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie, zniszczenie, brak lub ograniczenie 

sprawności Linii Oświetleniowej lub jej części, powodujące Całkowity lub Częściowy Brak 

Dostępności, nie wynikające z Siły Wyższej, Aktu Wandalizmu lub Niewłaściwego Użytkowania; 

1.4. Cena Oferty – całkowite Wynagrodzenie Partnera Prywatnego netto z tytułu realizacji 

Przedsięwzięcia, powiększone o Obowiązującą Stawkę VAT, wskazane w Ofercie złożonej przez 

Partnera Prywatnego, stanowiącej Załącznik nr 1 do Umowy; 

1.5. Całkowity Brak Dostępności Linii Oświetleniowej – stan, w którym cała Linia Oświetleniowa 

(wszystkie słupy oświetleniowe) nie działa prawidłowo, tzn. nie oświetla ulicy lub oświetla ją w 

sposób powodujący zagrożenie dla ruchu ulicznego (ruchu pojazdów i osób), który wystąpi 

wyłącznie na skutek Awarii, Uszkodzenia Istotnego, Uszkodzenia Nieistotnego lub zaniechań 

Partnera Prywatnego. Realizacja planowanych remontów i napraw, działania prowadzone w 

Czasie Reakcji oraz Czasie Naprawy  lub usuwanie skutków Aktów Wandalizmu oraz Siły Wyższej, 

a także Niewłaściwego Użytkowanie nie będzie stanowić Całkowitego Braku Dostępności; 

1.6. Częściowy Brak Dostępności Linii Oświetleniowej – stan, w którym część Linii Oświetleniowej 

(co najmniej jeden słup oświetleniowy) nie działa prawidłowo, tzn. nie oświetla ulicy lub oświetla 

ją w sposób powodujący zagrożenie dla ruchu ulicznego (ruchu pojazdów i osób), który wystąpi 

wyłącznie na skutek Awarii, Uszkodzenia Istotnego, Uszkodzenia Nieistotnego lub zaniechań 

Partnera Prywatnego. Realizacja planowanych remontów i napraw, działania prowadzone w 

Czasie Reakcji oraz Czasie Naprawy, lub usuwanie skutków Aktów Wandalizmu oraz Siły Wyższej 

a także Niewłaściwego Użytkowania nie będzie stanowić Częściowego Braku Dostępności; 

1.7. Decyzje Administracyjne - wszelkie prawomocne, ostateczne lub posiadające rygor 

natychmiastowej wykonalności decyzje administracyjne, zgłoszenia, zgody, pozwolenia, opinie, 

uzgodnienia wydawane przez organy administracji, których uzyskanie zgodnie z Przepisami 

Prawa jest niezbędne dla wykonania Przedsięwzięcia; 
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1.8. Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót, 

specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót, oraz inne dokumenty niezbędne 

do zaprojektowania oraz wykonania przez Partnera Prywatnego Linii Oświetleniowej,  

zgodnie z SIWZ, w tym PFU; 

1.9. Dokumentacja Projektowa Podmiotu Publicznego –projekty  przebudowy  oświetlenia 

ulicznego w Miedźnie przy ul. Filipowicza w Miedźnie oraz ulic Cmentarnej, Granicznej, Łąkowej, 

Ogrodowej, Szkolnej, Przedszkolnej Topolowej i Słonecznej w miejscowości Ostrowy nad Okszą 

wraz ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami przyłączenia 

spółki Tauron Dystrybucja Sp. z o.o. oraz mapę do celów projektowych. Dokumentacja stanowi 

Załącznik nr 10 do Umowy. 

1.10. Dni Robocze -  dni inne niż soboty, niedziele oraz dni inne niż dni ustawowo wolne od pracy w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 

90); 

1.11. Dzień Zakończenia Etapu Projektowania - ostatni dzień miesiąca, w którym dokonano odbioru 

Dokumentacji Projektowej i uzyskano wszelkie Decyzje Administracyjne oraz inne pozwolenia 

i zgody niezbędne do rozpoczęcia Etapu Robót zgodnie z Przepisami Prawa oraz 

postanowieniami Umowy; 

1.12. Dzień Zakończenia Etapu Robót - ostatni dzień miesiąca, w którym dokonano odbioru Robót 

Budowlanych i uzyskano wszelkie Decyzje Administracyjne oraz inne pozwolenia i zgody 

niezbędne do rozpoczęcia użytkowania Linii Oświetleniowej zgodnie z Przepisami Prawa oraz 

postanowieniami Umowy;   

1.13. Dzień Zakończenia Umowy – data zakończenia Umowy na skutek zdarzeń w niej wskazanych; 

1.14. Dzień Zawarcia Umowy - dzień podpisania Umowy przez obie Strony; 

1.15. Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu Robót Budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania Umowy, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Prawa 

Budowlanego; 

1.16. Etap Projektowania - etap Umowy, obejmujący wykonanie i odbiór Dokumentacji Projektowej 

oraz uzyskanie wszelkich Decyzji Administracyjnych oraz innych pozwoleń i zgód niezbędnych do 

rozpoczęcia Etapu Robót zgodnie z Przepisami Prawa oraz postanowieniami Umowy;   

1.17. Etap Robót – etap Umowy, obejmujący wykonanie i odbiór Robót Budowlanych i innych 

czynności niezbędnych do wykonania Linii Oświetleniowej oraz uzyskanie wszelkich  

Decyzji Administracyjnych i innych pozwoleń i zgód niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania 

Linii Oświetleniowej oraz rozpoczęcia Etapu Utrzymania i Zarządzania, zgodnie z Przepisami 

Prawa oraz postanowieniami Umowy;   

1.18. Etap Utrzymania i Zarządzania – etap Umowy obejmujący okres od dnia następującego po Dniu 

Zakończenia Etapu Robót do Dnia Zakończenia Umowy, w którym Partner Prywatny zapewnia 

Utrzymanie i Zarządzanie oddanej do użytkowania Linii Oświetleniowej; 

1.19. Etap Inwestycyjny – etap Umowy, trwający od Dnia Zawarcia Umowy do Dnia Zakończenia Etapu 

Robót, obejmujący zapewnienie przez Partnera Prywatnego Finansowania Przedsięwzięcia oraz 

wykonanie Etapu Projektowania i Etapu Robót; 

1.20. Faktura za Etap Projektowania - faktura VAT wystawiona przez Partnera Prywatnego pod 

warunkiem dokonania przez Podmiot Publiczny odbioru Etapu Projektowania zgodnie z Umową; 

1.21. Faktura za Etap Robót - faktura VAT wystawiona przez Partnera Prywatnego pod warunkiem 

dokonania przez Podmiot Publiczny odbioru Etapu Robót zgodnie z Umową; 

1.22. Faktura Utrzymaniowa  – każda faktura VAT, wystawiona przez Partnera Prywatnego za dany 

Okres Rozliczeniowy wykonywania Etapu Utrzymania i Zarządzania; 
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1.23. Finansowanie – finansowanie Etapu Inwestycyjnego przez Partnera Prywatnego, w tym za 

pomocą środków pieniężnych w walucie polskiej, otrzymanych przez Partnera Prywatnego od 

Instytucji Finansującej, polegające na rozłożeniu spłaty Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny  

w czasie do dnia zakończenia Etapu Utrzymania i Zarządzania; 

1.24. Grunt/Obiekt Zanieczyszczony - grunt lub obiekt zanieczyszczony pierwiastkiem lub substancją, 

w postaci gazu, cieczy lub pary, co do których Przepisy Prawa stwierdzają, że są one, były lub 

mogą być szkodliwe dla ludzi, organizmów żywych lub dla środowiska lub które w inny sposób 

podlegają uregulowaniom na mocy Przepisów Prawa jako szkodliwe, niebezpieczne, toksyczne 

czy też powodujące zanieczyszczenie; 

1.25. Harmonogram Etapu Inwestycyjnego - harmonogram realizacji przez Partnera Prywatnego 

Etapu Inwestycyjnego, obejmujący w szczególności terminy rozpoczęcia, realizacji oraz 

zakończenia Etapu Projektowania oraz Etapu Robót; 

1.26. Harmonogram Spłaty Etapu Inwestycyjnego – opracowany przez Partnera Prywatnego 

szczegółowy harmonogram płatności Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny oraz Kosztów 

Finansowych, w równych ratach kapitałowo odsetkowych (raty annuitetowe), ze wskazaniem 

kwot brutto płatności, według wzoru zawartego w Załączniku nr 8 do Umowy;  

1.27. Harmonogram Spłaty Etapu Utrzymania i Zarządzania – opracowany przez Partnera 

Prywatnego szczegółowy harmonogram płatności Faktur Utrzymaniowych, równych ratach, 

zgodnie z zapisami Umowy, według wzoru zawartego w Załączniku nr 9 do Umowy; 

1.28. Instytucja Finansująca – bank w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.  Prawo bankowe 

(tj. Dz.U. z 2019 poz. 2357); 

1.29. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 

z późn. zm.); 

1.30. Komisja Odbioru Robót – powołana przez Podmiot Publiczny komisja bądź delegowana osoba 

odpowiedzialna za przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości realizacji 

przez Partnera Prywatnego obowiązków wynikających z Umowy; 

1.31. Koszty Inwestycyjne – łączne koszty netto plus Obowiązująca Stawka VAT, obejmujące wszelkie 

koszty związane z wykonaniem Dokumentacji Projektowej oraz Robót Budowlanych poniesione 

na Etapie Inwestycyjnym. Przez Koszty Inwestycyjne należy rozumieć wszystkie koszty 

poniesione przez Partnera Prywatnego od Dnia Zawarcia Umowy do Dnia Zakończenia Etapu 

Robót, w tym m.in. koszty wykonania Dokumentacji Projektowej, Robót Budowlanych, odsetki 

i prowizje naliczone lub zapłacone na Etapie Inwestycyjnym oraz inne koszty pośrednie Etapu 

Inwestycyjnego związane z pozyskaniem Finansowania, z wyłączeniem Kosztów Finansowania, 

w wysokości określonej w Ofercie; 

1.32. Koszty Utrzymania i Zarządzania – łączne koszty netto plus Obowiązująca Stawka VAT 

ponoszone przez Partnera Prywatnego na Etapie Utrzymania i Zarządzania, w wysokości 

określonej w Ofercie; 

1.33. Koszty Finansowania – koszty finansowe w wysokości określonej w Ofercie, płatne wraz z 

rozpoczęciem Etapu Utrzymania i Zarządzania, obejmujące koszt rozłożenia w czasie Kosztów 

Inwestycyjnych (opłata z tytułu rozłożenia w czasie Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny); 

1.34. Linia Oświetleniowa – posadowiona na Nieruchomości nowa infrastuktura oświetleniowa 

składająca się z kompletnych słupów oświetleniowych, wykonana zgodnie z PFU, Dokumentacją 

Projektową, Dokumentacją Projektową Podmiotu Publicznego, SIWZ, Umową oraz Przepisami 

Prawa;  

1.35. Niewłaściwe Użytkowanie Linii Oświetleniowej – użytkowanie Linii Oświetleniowej przez osoby 

trzecie w sposób niezgodny z Instrukcją Użytkowania Linii Oświetleniowej; 
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1.36. Nieruchomość – obszar położony na terenie Gminy Miedźno, szczegółowo określony w PFU oraz 

Dokumentacji Projektowej, oraz Dokumentacji Projektowej Podmiotu Publicznego, zajęty przez 

Linię Oświetleniową, zlokalizowany na działkach opisanych szczegółowo w załączniku nr 11 do 

Umowy – Wykaz Nieruchomości”. 

1.37. Niezależny Ekspert - ekspert do rozwiązywania sporów związanych z jakimkolwiek aspektem 

realizacji Umowy, przy czym taki ekspert powinien posiadać co najmniej 10 doświadczenie 

branżowe w dziedzinie będącej przedmiotem danego sporu, do którego rozstrzygnięcia ma 

zostać powołany. Ekspert będzie podmiotem niezależnym od Stron oraz podwykonawców i 

głównych konkurentów rynkowych Partnera Prywatnego; 

1.38. Ogłoszenie o zamówieniu – ogłoszenie o zamówieniu nr ………………………….. r.;  

1.39. Okres Rozliczeniowy – okres za który Partner Prywatny będzie otrzymywał należne 

Wynagrodzenie, wynoszący 1 miesiąc kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

Etapu Utrzymania i Zarządzania; 

1.40. Obowiązującą Stawka VAT – stawka podatku od towaru i usług określona w ustawie z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.106) właściwa na 

dzień powstania obowiązku podatkowego; 

1.41. Oferta – oferta złożona w postepowaniu pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 

Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”, 

stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy; 

1.42. PFU – dokument opisujący przedmiot i zakres Dokumentacji Projektowej oraz Robót 

Budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia Przedsięwzięcia, opracowany przez Podmiot 

Publiczny zgodnie z Przepisami Prawa, stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy; 

1.43. PNB – ostateczna Decyzja Administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i przeprowadzenie  

Robót Budowlanych, zgodnie z Przepisami Prawa; 

1.44. PNU - ostateczna Decyzja Administracyjna zezwalająca na użytkowanie Linii Oświetleniowej, 

zgodnie z Przepisami Prawa;  

1.45. Podwykonawca - podmiot, jak również jego następca prawny, wyznaczony jako podwykonawca, 

dla wykonania części Robót Budowlanych w trybie określonym Umową, z zastrzeżeniem 

uprawnień i obowiązków wynikających z art. 143 c i następnych Ustawy PZP; 

1.46. Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1186 z późn. zm.); 

1.47. Przedsięwzięcie – zdefiniowane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz uregulowane Umową 

przedsięwzięcie, realizowane na Etapie Inwestycyjnym oraz na Etapie Utrzymania i Zarządzania, 

obejmujące zapewnienie Finansowania, wykonanie Dokumentacji Projektowej, 

przeprowadzenie Robót Budowlanych oraz Utrzymanie i Zarządzanie w celu zapewnienia 

Standardów Dostępności Linii Oświetleniowej, stanowiących Załącznik nr 4 do Umowy; 

1.48. Procedura Rozstrzygania Sporów – procedura opisana w Umowie, stosowana w przypadku 

powstania między Stronami sporu w związku z jakimkolwiek aspektem realizacji Przedsięwzięcia; 

1.49. Protokół Odbioru Dokumentacji Projektowej - protokół potwierdzający zatwierdzenie  i odbiór 

przez Podmiot Publiczny kompletnej Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Partnera 

Prywatnego, stanowiącej podstawę do przeprowadzenia Robót Budowlanych; 

1.50. Przepisy Prawa – wszelkie przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

1.51. Roboty Budowlane – wszelkie roboty budowlane i inne prace wykonywane w toku Etapu Robót, 

opisane szczegółowo w PFU oraz Dokumentacji Projektowej; 
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1.52. Rok Rozliczeniowy - okres kolejnych 12 miesięcy (4 kwartałów) kalendarzowych liczonych od 

terminu ustalonego przez Strony, jednak nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia Etapu Utrzymania 

i Zarządzania;  

1.53. SIWZ - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na 

terenie Gminy Miedźno w systemie zaprojektuj i wybuduj w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego”; 

1.54. Siła Wyższa – nagłe i niezależne od którejkolwiek ze Stron zdarzenie, którego, przy zachowaniu 

należytej staranności, Strony nie mogły przewidzieć, a którego wystąpienie uniemożliwia 

Stronom należyte wykonanie niniejszej Umowy w całości lub w jej części. W tym w szczególności: 

– klęski żywiołowe, m.in. trzęsienia ziemi, powodzie oraz huragany; 

– powszechne strajki lub niepokoje społeczne; 

– działania wojenne, akty terrorystyczne. 

Siły Wyższej nie stanowią zmiany cen materiałów budowlanych lub sprzętu budowlanego, paliw, 

robocizny oraz innych dóbr wykorzystywanych w toku realizacji Robót Budowlanych, za 

wyjątkiem zmian będących skutkiem zmiany Przepisów Prawa. 

1.55. Standardy Dostępności Linii Oświetleniowej – standardy Utrzymania i Zarządzania Linią 

Oświetleniową określone w Załączniku nr 4  do Umowy; 

1.56. Umowa – niniejsza umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym zawarta pomiędzy Podmiotem 

Publicznym a Partnerem Prywatnym; 

1.57. Ustawa o PPP – Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 

2019 r., poz. 1445 ze zm.); 

1.58. Ustawa PZP – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843.); 

1.59. Uszkodzenie Istotne, Uszkodzenie Nieistotne – uszkodzenia zdefiniowane w Standardach 

Dostępności Linii Oświetleniowej; 

1.60. Utrzymanie i Zarządzanie – wszelkie czynności, podejmowane przez Partnera Prywatnego, 

związane z utrzymaniem i zarządzaniem Linią Oświetleniową w zakresie określonym w 

Standardach Dostępności Linii Oświetleniowej, z uwzględnieniem normalnego zużycia, 

gwarantujące zachowanie Linii Oświetleniowej w stanie niepogorszonym i umożliwiające 

korzystanie z niej zgodnie z przeznaczeniem; 

1.61. Wkład Własny – wkład własny w rozumieniu art. 2 pkt 5 Ustawy PPP wskazany w Umowie; 

1.62. Wynagrodzenie – łączna kwota wynagrodzenia netto wraz z Obowiązującą Stawką VAT 

przysługująca Partnerowi Prywatnemu z tytułu realizacji Przedsięwzięcia w wysokości określonej 

w Ofercie, obejmująca: Koszty Inwestycyjne, Koszty Utrzymania i Zarządzania oraz Koszty 

Finansowania; 

1.63. Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny – łączna kwota wynagrodzenia brutto za Etap 

Inwestycyjny obejmująca Koszty Inwestycyjne, w wysokości określonej w Ofercie; 

1.64. Wynagrodzenie za Etap Utrzymania i Zarządzania – łączna kwota wynagrodzenia brutto za Etap 

Utrzymania i Zarządzania obejmująca Koszty Utrzymania i Zarządzania, w wysokości określonej 

w Ofercie; 

1.65. Wada – wada zmniejszająca wartość lub użyteczność  rzeczy w stosunku do przedmiotu jej 

przeznaczenia i użytku (bądź pozbawiająca wartości lub użyteczności rzeczy), jak również 

niekompletność rzeczy, stanowiąca Wadę Istotną lub Wadę Nieistotną. 
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1.66. Wada Istotna – wada powodująca (bezpośrednio lub pośrednio) niezdatność Dokumentacji 

Projektowej, Robót Budowlanych, zainstalowanych lub zamontowanych przez Partnera 

Prywatnego instalacji, urządzeń, systemów, dóbr materialnych lub jakichkolwiek ich elementów, 

do użytku. Do Wad Istotnych Dokumentacji Projektowej zalicza się m.in.: brak koordynacji 

branżowej, niezgodność projektu wykonawczego z budowlanym, niewłaściwy zakres uprawnień 

projektowych, niezgodność rozwiązań z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami, 

sztuką budowlaną, PFU, Audytem Energetycznym, technicznymi warunkami przyłączenia, brak 

sprawdzeń, opinii, uzgodnień, niepoprawna forma dokumentacji i inne uniemożliwiające 

realizację inwestycji zgodnie z Przepisami Prawa. Za Wadę Istotną uznaje się również sytuację, 

w której opracowane, zainstalowane lub zamontowane elementy nie stanowią własności 

Partnera Prywatnego lub są obciążone prawem lub prawami osób trzecich; 

1.67. Wada Nieistotna – każda Wada, która nie jest Wadą Istotną; 

1.68. Załącznik – każdy załącznik do niniejszej Umowy;  

1.69. Zamknięcie Finansowe – dzień zawarcia przez Partnera Prywatnego umowy z Instytucją 

Finansującą lub innym podmiotem dot. udostępnienia środków pieniężnych na potrzeby 

realizacji Przedsięwzięcia w walucie polskiej lub dzień zawarcia innej umowy zapewniającej 

Finansowanie. 

1.70. Zdarzenie Odszkodowawcze – zdarzenie określone jako takie w treści Umowy, w tym w 

szczególności w Załączniku nr 6 do Umowy; 

1.71. Zmiana Prawa – oznacza wejście w życie lub uchylenie Przepisów Prawa, zmianę interpretacji 

Przepisów Prawa, istotną zmianę orzecznictwa sądów lub organów administracji publicznej, 

które miało miejsce po dniu złożenia Oferty, pod warunkiem, że skutki wskazanych zdarzeń mają 

wpływ na realizację praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

1.72. Zmiana Umowy – zmiana o której mowa w pkt 30.  

 

2. Interpretacja i hierarchia dokumentów 

2.1 Słowa i wyrażenia, użyte w Umowie oraz w Załącznikach mają znaczenie przypisane im w pkt. 1 

Umowy chyba, że Umowa lub poszczególne Załączniki wyraźnie stanowią inaczej. 

2.2 Tytuły rozdziałów i nagłówki zawarte w Umowie mają wyłącznie charakter porządkowy  

i nie powinny służyć interpretacji przepisów Umowy. 

2.3 Załączniki stanowią integralną część Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości, odwołanie  

do Umowy oznacza także odwołanie do jej Załączników. 

2.4 W razie rozbieżności w treści pomiędzy dokumentami Przedsięwzięcia, Strony ustalają następującą 

hierarchię dokumentów: (i) Umowa, (ii) Załączniki inne, niż wskazane w pkt (iii)-(iv), (iii) Oferta,  

(iv) SIWZ. 

 

3. Przedmiot Umowy 

3.1. Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Partnera Prywatnego we współpracy  

z Podmiotem Publicznym Przedsięwzięcia, w zamian za wskazane w Umowie Wynagrodzenie.  

3.2. Przedsięwzięcie realizowane będzie w dwóch etapach – Etapie Inwestycyjnym oraz Etapie 

Utrzymania i Zarządzania. 

3.3. Etap Inwestycyjny realizowany będzie w dwóch następujących po sobie etapach, tj. na  

Etapie Projektowym oraz Etapie Robót na podstawie Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego. 

3.4. Etap Utrzymania i Zarządzania realizowany będzie po Dniu Zakończenia Etapu Robót zgodnie z 

Umową.  
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3.5. Zakres rzeczowy Etapu Inwestycyjnego określa Umowa, SIWZ, w tym PFU, Dokumentacja 

Projektowa oraz Dokumentacja Projektowa Podmiotu Publicznego. 

3.6. Zakres rzeczowy Etapu Utrzymania i Zarządzania określają Umowa oraz Standardy 

Dostępności Linii Oświetleniowej. 

3.7. Przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem ścisłej współpracy Stron opartej na 

podziale zadań i ryzyk, stosownie do postanowień Umowy, z zachowaniem zasad wzajemnej 

lojalności, uczciwości, dobrych obyczajów oraz poszanowania wzajemnych interesów Stron. 

 

4. Oświadczenia Stron 

4.1. Przystępując do Umowy, Podmiot Publiczny oświadcza, że:  

1) Partner Prywatny wybrany został zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o PPP w ramach formalnej 

procedury przeprowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w 

przepisach Ustawy PZP; 

2) posiada wszelkie wymagane upoważnienia i zgody do podpisania i wykonywania Umowy; 

3) Umowa została zawarta i podpisana przez Podmiot Publiczny w sposób prawidłowy, tj. 

zgodnie z wymaganą reprezentacją oraz stanowi ważne, skuteczne, wiążące i wykonalne 

zobowiązanie; 

4) środki finansowe na realizację Umowy będą pochodziły ze środków inwestycyjnych oraz 

bieżących;  

5) zna i akceptuje warunki Umowy i zobowiązuje się do ich rzetelnej i terminowej realizacji; 

6) PFU, według najlepszej wiedzy Zamawiającego, jest wolne od wad, które mogłyby 

uniemożliwić realizację Przedsięwzięcia; 

7) zabezpieczył w wieloletniej prognozie finansowej środki pieniężne w wysokości 

odpowiadającej wartości Wynagrodzenia Partnera Prywatnego. 

4.2. Przystępując do Umowy, Partner Prywatny oświadcza, że:  

1) prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z Przepisami Prawa oraz posiada lub będzie 

posiadał wymagane Przepisami Prawa na danym etapie realizacji Przedsięwzięcia zezwolenia, 

koncesje, licencje i pozwolenia lub zapewni, że podmioty działające na jego zlecenie będą 

posiadać niezbędne zezwolenia, koncesje, licencje i pozwolenia – jeśli są lub będą one 

konieczne; 

2) jest uprawniony i podjął wszelkie niezbędne działania korporacyjne (w tym uzyskał 

uchwały organów korporacyjnych), uzyskał wszelkie wymagane Przepisami Prawa zgody 

oraz podjął wszelkie inne czynności konieczne lub wymagane zgodnie z Przepisami Prawa 

w celu należytego i wiążącego zawarcia Umowy oraz należytego wykonywania lub 

przestrzegania obowiązków z niej wynikających; 

3) nie są mu znane jakiekolwiek zdarzenia ani okoliczności, ani żadne naruszenie 

jakiegokolwiek Przepisu Prawa, które mogłyby mieć negatywny wpływ na zgodność 

z Przepisami Prawa lub ważność Umowy lub możliwość jej wykonania;  

4) zadeklarowana Cena Oferty wyczerpuje wszelkie roszczenia Partnera Prywatnego z tytułu 

obowiązków wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie 

przewidzianych w Umowie oraz Przepisach Prawa; 

5) posiada wiedzę, doświadczenie, zdolność ekonomiczną i finansową, odpowiedni 

potencjał techniczny i kadrowy niezbędny do wykonania Przedsięwzięcia  

i zobowiązuje się wykonać Przedsięwzięcie z należytą starannością i zasadami wiedzy 

technicznej, a także zgodnie z Przepisami Prawa, a w szczególności zgodnie z: 
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a) SIWZ, w tym PFU; 

b) polskimi normami;  

c) najlepszą wiedzą i sztuką w zakresie realizacji usług dotyczących zapewnienia 

Standardów Dostępności Linii Oświetlenia oraz Robót Budowlanych lub usług  

montażowych; 

d) Umową; 

e) Dokumentacją Projektową oraz Dokumentacją Projektową Podmiotu Publicznego; 

f) Zaleceniami lub uwagami Podmiotu Publicznego, o ile są zgodne z Przepisami Prawa oraz 

są niezbędne do prawidłowego wykonania Przedsięwzięcia.  

6) zapoznał się z PFU i nie wnosi w jego zakresie uwag, ani zastrzeżeń. 

 

5. Podstawowe prawa i obowiązki Stron 

5.1. W ramach Umowy, Podmiot Publiczny zobowiązuje się do:  

1) zapewnienia Wkładu Własnego do Przedsięwzięcia;  

2) protokolarnego przekazania Partnerowi Prywatnemu terenu robót;  

3) współdziałania z Partnerem Prywatnym w celu wykonania niniejszej Umowy, w tym 

współpracy z Partnerem Prywatnym w celu uzyskania niezbędnych Decyzji 

Administracyjnych lub innych zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia, 

w szczególności udzielania niezbędnych pełnomocnictw; 

4) dokonywania odbiorów; 

5) zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Partnera Prywatnego, na zasadach określonych  

w Umowie; 

6) wsparcia Partnera Prywatnego w prowadzeniu w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego 

uzgodnień z gestorami sieci; 

7) utrzymania Linii Oświetleniowej w niepogorszonym stanie technicznym w zakresie 

nieprzypisanym Partnerowi Prywatnemu na mocy Umowy, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania Umowy przez Partnera Prywatnego; 

8) ścisłego współdziałania na Etapie Utrzymania i Zarządzania, w szczególności do 

niezwłocznego informowania go o zauważonych Awariach, Uszkodzeniach Istotnych oraz 

Nieistotnych, zaistniałych brakach, konieczności napraw, i innych zdarzeniach bezpośrednio 

związanych z wykonywaniem Utrzymania i Zarządzania; 

9) zapewnienia osoby odpowiedzialnej za kontakty z Partnerem Prywatnym w związku z 

realizacją Umowy; 

10) niezwłocznego informowania o zaistnieniu wszelkich zdarzeń faktycznych lub prawnych, 

które mogą mieć wpływ na realizację Umowy. 

11) zapewnienia Partnerowi Prywatnemu prawo do dysponowania Nieruchomościami na cele 

budowlane, przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Nieruchomości, do których 

Podmiot Publiczny posiada odpowiedni tytuł prawny” 

5.2. Szczegółowe prawa i obowiązki Podmiotu Publicznego, związane z realizacją Przedsięwzięcia, 

określają postanowienia Umowy odnoszące się do poszczególnych etapów Przedsięwzięcia 

oraz Załączniki do Umowy.  

5.3. W ramach Umowy, Partner Prywatny zobowiązuje się do:  

1) Zamknięcia Finansowania w terminie określonym w pkt. 7.1; 

2) Finansowania Przedsięwzięcia na Etapie Inwestycyjnym w zakresie określonym w Umowie; 
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3) wykonania Dokumentacji Projektowej oraz Robót Budowlanych w zakresie określonym w 

Umowie, SIWZ, w tym PFU, zgodnie z Harmonogram Etapu Inwestycyjnego; 

4) pozyskania wszelkich Decyzji Administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń i opinii 

wymaganych Przepisami Prawa w toku Etapu Inwestycyjnego; 

5) zapewnienia Utrzymania Linii Oświetleniowej w zakresie określonym w Standardach 

Dostępności Linii Oświetleniowej; 

6) zapewnienia osoby odpowiedzialnej za kontakty z Podmiotem Publicznym w związku z 

realizacją Umowy;  

7) dostarczenia Podmiotowi Publicznemu kopii umów zawartych z Instytucją Finansującą;  

8) niezwłocznego informowania o zaistnieniu wszelkich zdarzeń faktycznych i prawnych, które 

mogą mieć wpływ na postanowienia lub realizację Umowy. 

5.4. Szczegółowe prawa i obowiązki Partnera Prywatnego, związane z realizacją Przedsięwzięcia, 

określają postanowienia Umowy odnoszące się do poszczególnych etapów Przedsięwzięcia 

oraz Załączniki do Umowy. 

 

6. Terminy realizacji Umowy 

6.1. Z zastrzeżeniem innych postanowień, Umowa obowiązuje przez kolejnych 120 miesięcy od  

Dnia Zawarcia Umowy, tj. do dnia ___ i obejmuje: 

1) Etap Inwestycyjny, który z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, będzie trwał nie 

więcej niż 24 miesiące, licząc od Dnia Zawarcia Umowy, w tym:  

a) Etap Projektowania, który z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, będzie trwał 

nie więcej niż 6 miesięcy, licząc od dnia ____; oraz 

b) Etap Robót, który z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, będzie trwał nie więcej 

niż 18 miesięcy, licząc od dnia następującego po Dniu Zakończenia Etapu Projektowania.  

2) Etap Utrzymania i Zarządzania, który z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, będzie 

trwał nie więcej niż 96 miesięcy, licząc od dnia następującego po Dniu Zakończenia Etapu 

Robót. 

6.2. Etap Inwestycyjny będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem Etapu Inwestycyjnego, 

doręczonym Podmiotowi Publicznemu w celu akceptacji w dniu przekazania Terenu budowy.  

Podmiot Publiczny może wnieść uwagi i zastrzeżenia do Harmonogramu w terminie 3 dni od 

dnia jego otrzymania.    

6.3. Jeśli Etap Projektowania lub Etap Robót zostanie wydłużony ponad okresy wskazane  

w pkt. 6.1 lub wskazane w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego, wówczas okres 

obowiązywania Umowy ulega przedłużeniu w ten sposób, że okres Etapu Utrzymania  

i Zarządzania nie ulegnie zmianie, jednak rozpocznie się odpowiednio później. Zmiana okresu 

obowiązywania Umowy z tej przyczyny stanowić będzie Zmianę Umowy.  

6.4. Jeśli Etap Projektowania lub Etap Robót skróci się poniżej okresów wskazanych w pkt. 6.1 lub 

wskazanych w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego, wówczas okres obowiązywania Umowy 

ulega skróceniu w ten sposób, że okres Etapu Utrzymania i Zarządzania nie ulegnie zmianie, 

jednak rozpocznie się odpowiednio wcześniej. Zmiana okresu obowiązywania Umowy z ww. 

przyczyn stanowić będzie Zmianę Umowy. 
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7. Finansowanie Przedsięwzięcia oraz Zamknięcie Finansowe  

7.1. Zamknięcie Finansowe musi nastąpić w terminie do 60 dni od dnia Zawarcia Umowy.  

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Instytucji Finansującej, termin na Zamknięcie 

Finansowe określony w zdaniu poprzednim może być wydłużony o nie więcej niż 30 dni. 

7.2. W terminie 7 dni od dnia Zamknięcia Finansowego, Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi 

Publicznemu kopię dokumentu finansowego (np. umowę kredytu), podpisanego przez 

Partnera Prywatnego oraz Instytucję Finansującą, potwierdzającego zapewnienie 

Finansowania Przedsięwzięcia przez Instytucję Finansującą.  

7.3. Partner Prywatny zobowiązuje się do przedstawienia Podmiotowi Publicznemu 

harmonogramu spłat Finansowania na rzecz Instytucji Finansującej w terminie 7 dni od dnia 

podpisania dokumentu finansowego wskazanego w pkt. 7.2. Harmonogram może ulec zmianie 

w trakcie trwania Umowy, w przypadkach przewidzianych w Umowie. W przypadku zmiany 

harmonogramu, Partner Prywatny zobowiązany jest do przedstawienia Podmiotowi 

Publicznemu aktualnego harmonogramu w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. 

Harmonogram spłat Finansowania na rzecz Instytucji Finansującej powinien uwzględniać 

harmonogram (tj. daty i wartości) spłaty kwoty Finansowania (tzw. kapitał) wraz z odsetkami 

należnymi Instytucji Finansującej w okresie spłaty Finansowania.  

7.4. W przypadku, gdy Partner Prywatny zamierza zapewnić Finansowanie ze środków pochodzących 

od Instytucji Finansującej, Zamawiający dopuszcza i niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie 

wierzytelności z Umowy, przysługujących Partnerowi Prywatnemu względem Podmiotu 

Publicznego, na Instytucję Finansującą pod następującymi warunkami: 

1) przeniesione mogą być wyłącznie wierzytelności Partnera Prywatnego w stosunku do 

Podmiotu Publicznego w wysokości maksymalnej wynoszącej 100% Wynagrodzenia za Etap 

Inwestycyjny, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych lub zapłaconych na Etapie 

Inwestycyjnym oraz innych kosztów pośrednich Etapu Inwestycyjnego związanych z 

pozyskaniem Finansowania, oraz 100% Kosztów Finansowania; 

2) przeniesione mogą być wyłącznie wierzytelności bezsporne, zatwierdzone przez Podmiot 

Publiczny odpowiednim protokołem odbioru, co do których zostały prawidłowo wystawione 

faktury VAT. Przeniesienie wierzytelności nie może uniemożliwiać Podmiotowi Publicznemu 

dokonania potrącenia kar umownych naliczonych Partnerowi Prywatnemu zgodnie z Umową 

na Etapie Inwestycyjnym z Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny; 

3) postanowienia umowy Finansowania/przeniesienia wierzytelności nie mogą doprowadzić do 

zmiany alokacji ryzyk określonych w Umowie chyba, że zmiany takie będą korzystne dla 

Podmiotu Publicznego; 

4) Podmiot Publiczny nie będzie stroną umowy przeniesienia wierzytelności, ani umowy 

Finansowania z Instytucją Finansującą; 

5) dalszy przelew wierzytelności wymaga uzyskania każdorazowej zgody Podmiotu Publicznego 

na piśmie pod rygorem nieważności. 

7.5. Podmiot Publiczny nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności, w przypadku nie spełnienia 

któregokolwiek z warunków określonych w pkt 7.4 Umowy. Partnerowi Prywatnemu nie 

przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia względem Podmiotu Publicznego, w tym 

roszczenia odszkodowawcze oraz roszczenia o wydłużenie terminów umownych. 

Naruszenie przez Partnera Prywatnego warunków określonych w pkt 7.4 Umowy uniemożliwia 

Zamknięcie Finansowe do czasu usunięcia naruszeń. 
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7.6. Partner Prywatny zobowiązuje się do bieżącego informowania Podmiotu Publicznego o wszelkich 

istotnych kwestiach dotyczących Zamknięcia Finansowego. 

7.7. Podmiot Publiczny wyrazi zgodę na informowanie Instytucji Finansującej o okolicznościach 

mających znaczenie dla umowy cesji wierzytelności, w tym w szczególności o: ewentualnych 

sporach między Stronami Umowy, zamiarze rozwiązania Umowy, nakładaniu kar umownych, 

zdarzeń faktycznych i prawnych, które mogą mieć istotny wpływ na realizację Umowy. W tym celu 

Podmiot Publiczny dopuszcza zawarcie z Instytucją Finansującą Umowy Bezpośredniej na mocy 

której, w przypadku poważnego zagrożenia realizacji Przedsięwzięcia, Podmiot Publiczny będzie 

mógł przenieść na nią całość lub część obowiązków Partnera Prywatnego, wraz ze związanymi z 

nimi prawami. Instytucja Finansująca może powierzyć realizację Przedsięwzięcia innemu 

podmiotowi lub podmiotom tylko za zgodą Podmiotu Publicznego. 

7.8. W przypadku niedokonania Zamknięcia Finansowego z upływem ostatecznego terminu 

określonego zgodnie z pkt 7.1 Umowy, Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo 

wypowiedzenia Umowy z winy Partnera Prywatnego. Partnerowi Prywatnemu nie przysługują z 

tego tytułu jakiekolwiek roszczenia względem Podmiotu Publicznego, w tym roszczenia 

odszkodowawcze, kary umowne, za wyjątkiem Wynagrodzenia za odebrane zgodnie z Umową 

prace, wykonane na Etapie Projektowania. 

7.9. Partner Prywatny nie rozpocznie wykonywania Robót Budowlanych do dnia Zamknięcia 

Finansowego. Partner Prywatny zobowiązany jest do uwzględnienia tego faktu 

w  Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego. 

 

8. Wkład Własny Podmiotu Publicznego 

8.1. Podmiot Publiczny zobowiązuje się do wniesienia do Przedsięwzięcia Wkładu Własnego, 

obejmującego PFU, Audyt Energetyczny, Dokumentację Projektową Podmiotu Publicznego 

oraz udostępnienia Partnerowi Prywatnemu nieruchomości będących w jego władaniu, w celu 

realizacji Przedsięwzięcia na Nieruchomości. 

8.2. Przekazanie Wkładu Własnego następuje na podstawie Umowy, na okres niezbędny do 

wykonania Przedsięwzięcia.  

 

9. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego 

9.1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy, za wykonanie Przedsięwzięcia, Partnerowi 

Prywatnemu zgodnie z Ofertą, przysługuje Wynagrodzenie w łącznej wysokości ___________ zł 

(słownie: ___________) netto, powiększone o Obowiązującą Stawkę VAT, w kwocie ___________ 

zł (słownie: ___________),  łącznie ___________ zł brutto (słownie: ___________).   

9.2. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego, w postaci opłaty za dostępność. Wysokość należnego Wynagrodzenia 

Partnera Prywatnego zależeć będzie od rzeczywistej dostępności przedmiotu partnerstwa 

publiczno-prywatnego.  

9.3. Płatność Wynagrodzenia Partnera Prywatnego będzie następowała w następujących 

strumieniach: 

1) Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny;  

2) Wynagrodzenie za Etap Utrzymania i Zarządzania;  

3)   Opłata z tytułu rozłożenia w czasie Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny (Koszty Finansowania). 
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W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony postanawiają, że żaden z wyżej 

wymienionych składników płatności na rzecz Partnera Prywatnego nie stanowi odrębnego 

wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu. 

9.4. Dokumentem rozliczeniowymi Wynagrodzenia za wykonanie Etapu Inwestycyjnego jest  

Faktura za Etap Projektowania oraz Faktura za Etap Robót. 

9.5. Dokumentami rozliczeniowymi Wynagrodzenia za wykonanie Etapu Utrzymania i Zarządzania 

są Faktury Utrzymaniowe. 

9.6. Dokumentami rozliczeniowymi Wynagrodzenia za usługę Finansowania mogą być faktury lub 

inne dokumenty księgowe zgodne z Przepisami Prawa, dokumentujące Koszty Finansowania 

wskazane w Ofercie, wystawiane zgodnie z Harmonogramem Spłaty Etapu Inwestycyjnego po 

otrzymaniu całości lub części zapłaty.   

9.7. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego przekazywane będzie przez Podmiot Publiczny cyklicznie, 

zgodnie z Harmonogramem Spłaty Etapu Inwestycyjnego oraz Harmonogramem Spłaty Etapu 

Utrzymania i Zarządzania, w Okresach Rozliczeniowych wynoszących jeden miesiąc kalendarzowy, 

przy czym pierwszy Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia Etapu Utrzymania i 

Zarządzania. 

9.8. Terminy płatności Wynagrodzenia Etapu Inwestycyjnego oraz Kosztów Finansowania określa 

Harmonogram Spłaty Etapu Inwestycyjnego. W terminie 5 dni roboczych od rozpoczęcia każdego 

Okresu Rozliczeniowego Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu notę ze 

wskazaniem kwoty Wynagrodzenia za wykonanie Etapu Inwestycyjnego oraz fakturę na kwotę 

Kosztów Finansowania należnych za dany Okres Rozliczeniowy, z uwzględnieniem korekty, o 

której mowa w pkt. 9.15. Terminem płatności Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny oraz Kosztów 

Finansowania należnych za dany Okres Rozliczeniowy będzie przedostatni dzień roboczy danego 

Okresu Rozliczeniowego. 

9.9. Terminy płatności Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania określa Harmonogram 

Spłaty Etapu Utrzymania i Zarządzania. W terminie 5 dni roboczych, od zakończenia każdego 

Okresu Rozliczeniowego Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu Fakturę 

Utrzymaniową, na kwotę Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania należną za miniony 

Okres Rozliczeniowy zgodną z Harmonogramem Spłaty Etapu Utrzymania i Zarządzania, która 

powinna zawierać: 

1) wysokość bazową Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania; 

2) wyliczenie waloryzacji Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania w oparciu o roczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych; 

3) kwotę ewentualnego obniżenia Wynagrodzenia; 

4) kwotę ewentualnych kar umownych. 

Część Wynagrodzenia Partnera Prywatnego pokrywająca Wynagrodzenie za Etap Utrzymania i 

Zarządzania będzie płatna z 30-sto dniowym terminem płatności od dnia doręczenia Faktury 

Utrzymaniowej. 

9.10. Płatności następować będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Partnera 

Prywatnego lub rachunki bankowe wskazane przez każdego z partnerów konsorcjum będącego 

Partnerem Prywatnym. Zmiana numeru rachunku bankowego może nastąpić w drodze 

oświadczenia złożonego przez Partnera Prywatnego. Zmiana rachunku bankowego wskazanego 

przez Partnera Prywatnego nie stanowić będzie Zmiany Umowy. 

9.11. Przekroczenie terminów płatności wymagalnej transzy Wynagrodzenia w stosunku do terminów 

określonych w Harmonogramie Spłaty Etapu Inwestycyjnego, stanowić będzie podstawę do 

naliczenia przez Partnera Prywatnego odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
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9.12. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego za Etap Utrzymania i Zarządzania podlega waloryzacji 

w oparciu o roczny wskaźnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni 

rok. 

9.13.  Waloryzacja będzie dokonywana z częstotliwością raz w roku kalendarzowym. Waloryzacja 

będzie dokonywana po opublikowaniu rocznego wskaźnika inflacji za poprzedni rok 

kalendarzowy. W przypadku, gdy wskaźnik inflacji za poprzedni rok nie będzie jeszcze 

opublikowany, Partnerowi Prywatnemu przysługuje Wynagrodzenie za Etap Utrzymania i 

Zarządzania w poprzedniej wysokości, ale będzie miał on prawo do wystawienia faktury VAT 

korygującej wielkość Wynagrodzenia od stycznia danego roku kalendarzowego w momencie 

publikacji wskaźnika. Waloryzacja będzie dokonywana z częstotliwością raz w roku 

kalendarzowym na podstawie Wynagrodzenia należnego Partnerowi Prywatnemu w 

poprzednim Okresie Rozliczeniowym. 

9.14. Koszty zużycia źródła energii pokrywane będą bezpośrednio przez Podmiot Publiczny i nie 

stanowią elementu Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania. 

9.15. Kwota Kosztów Finansowania w bieżącym Okresie Rozliczeniowym na Etapie Utrzymania i 

Zarządzania, będzie powiększona lub pomniejszona o Kwotę korekty, zgodnie z poniższym 

wzorem:  

Kwota korekty = Aktualne saldo x (Stawka aktualna – Stawka bazowa) x Liczba dni/365 x  

(1 + Stawka VAT) gdzie:  

I. „Kwota korekty” to kwota brutto, o którą następuje zmiana wysokości kwoty 

Wynagrodzenia brutto za Finansowanie przypadającej do zapłaty w bieżącym Okresie 

Rozliczeniowym zgodnie z Harmonogramem Spłaty Etapu Inwestycyjnego  (wartość 

dodatnia oznacza zwiększenie kwoty Wynagrodzenia brutto za Finansowanie 

przypadającej do zapłaty w bieżącym Okresie rozliczeniowym a wartość ujemna oznacza 

zmniejszenie kwoty Wynagrodzenia brutto za Finansowanie przypadającej do zapłaty w 

bieżącym Okresie rozliczeniowym), 

II. „Aktualne saldo” to suma kwot Wynagrodzenia brutto za Etap Inwestycyjny pozostałych 

do zapłaty do końca trwania Umowy (łącznie z kwotą Wynagrodzenia brutto za Etap 

Inwestcyjny przypadającą do zapłaty w bieżącym Okresie Rozliczeniowym) zgodnie z 

Harmonogramem Spłaty Etapu Inwestycyjnego, 

III. „Liczba dni” to liczba dni od daty wymagalności kwoty Wynagrodzenia brutto za 

Finansowanie przypadającej do zapłaty w poprzednim Okresie rozliczeniowym do daty 

wymagalności zmienianej kwoty Wynagrodzenia brutto za Finansowanie,  

IV. „Stawka bazowa” to stawka WIBOR 1M, przyjęta dla kalkulacji Kosztów Finansowych, 

która na dzień publikacji  Ogłoszenia o zamówieniu wynosiła 0,64, 

V. „Stawka aktualna” to stawka WIBOR 1M obowiązująca w dniu przypadającym na trzy dni 

robocze przed rozpoczęciem bieżącego Okresu Rozliczeniowego,  

VI. „Stawka VAT” - Obowiązującą Stawka VAT dla kwoty Wynagrodzenia za Finansowanie 

przypadającej do zapłaty w bieżącym Okresie Rozliczeniowym. 
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W przypadku korzystania przez Partnera Prywatnego z kredytu w walucie obcej, wszelkie 

koszty wynikające ze zmiany kursów walutowych obciążą wyłącznie Partnera Prywatnego i 

nie będą wpływać na wysokość Kwoty korekty Wynagrodzenia brutto za Finansowanie.  

 

9.16. Dopuszcza się wcześniejszą spłatę, na rzecz Partnera Prywatnego części lub całości 

Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny oraz Kosztów Finansowania, przed upływem okresów 

rozliczeniowych wskazanych w Harmonogramie Spłaty Etapu Inwestycyjnego.  

W takim wypadku moment wcześniejszej spłaty i jej warunki, obejmujące m.in. wysokość 

dyskonta należnego Podmiotowi Publicznemu z tytułu wcześniejszej spłaty zostaną 

uzgodnione przez Strony i stanowić będą podstawę do zmiany tego Harmonogramu.  

W przypadku wcześniejszej spłaty okres Etapu Utrzymania i Zarządzania nie ulega skróceniu. 

Zasady płatności faktur za Utrzymanie i Zarządzanie pozostają bez zmian. Wcześniejsza 

spłata na rzecz Partnera Prywatnego nie będzie generować jakichkolwiek dodatkowych 

kosztów dla Podmiotu Publicznego, w tym w szczególności Partner Prywatny nie posiada 

uprawnienia do wystąpienia z roszczeniem o ewentualne utracone korzyści związane ze 

wcześniejszą spłatą całości lub części Wynagrodzenia. Podmiot Publiczny zobowiązany jest 

poinformować Partnera Prywatnego oraz Instytucję Finansującą o zamiarze dokonania 

wcześniejszej spłaty oraz o planowanej kwocie wcześniejszej spłaty z co najmniej 30 -

dniowym wyprzedzeniem. Partner Prywatny zobowiązany jest dokonać rekalkulacji 

Harmonogramu Spłaty Etapu Inwestycyjnego uzgodnionego z Instytucja Finansującą i 

przedstawić go Podmiotowi Publicznemu do akceptacji - przy założeniu utrzymania równych 

rat płatności. 

 

ROZDZIAŁ II. PODZIAŁ RYZYK 

10. Ryzyka budowy ponoszone przez Partnera Prywatnego 

Ryzyka budowy ponoszone przez Partnera Prywatnego 

Pkt Kategoria ryzyka Opis ryzyka 

10.1. 

Ryzyka związane z warunkami 

geologicznymi, 

geotechnicznymi 

i hydrologicznymi 

 

 

W przypadku gdy w trakcie realizacji Etapu Inwestycyjnego wystąpią 

niedające się przewidzieć w Dniu Zawarcia Umowy niekorzystne warunki 

geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne skutkujące koniecznością 

wykonania dodatkowych pomiarów lub badań, wówczas Partner 

Prywatny wykona je na własny koszt i przedstawi ich wyniki Podmiotowi 

Publicznemu. 

W przypadku odkrycia w trakcie Etapu Inwestycyjnego, Gruntu/Obiektu 

Zanieczyszczonego, Partner Prywatny powiadomi niezwłocznie o tym 

fakcie Podmiot Publiczny i odpowiednie organy administracji.  

Jeżeli: 

1) Partner Prywatny otrzyma takie instrukcje od odpowiednich organów 

administracji, wówczas umożliwi oczyszczenie, uzdatnienie lub w inny 

sposób zajęcie się takim Gruntem/Obiektem Zanieczyszczonym 

odpowiednio wykwalifikowanym wykonawcom zatrudnionym przez 

właściwe organy administracji; 

2) tak zostanie uzgodnione na piśmie pomiędzy właściwym organem 

administracji, Podmiotem Publiczny i Partnerem Prywatnym przed 
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podjęciem jakichkolwiek działań w odniesieniu do Gruntu/Obiektu 

Zanieczyszczonego i pod warunkiem postępowania zgodnie z 

przepisami Prawa, wówczas tak szybko, jak to możliwe, Partner 

Prywatny rozpocznie oczyszczanie, uzdatnianie lub w inny sposób 

dozwolony przepisami Prawa zajmie się Gruntem/Obiektem 

Zanieczyszczonym. 

Odkrycie w trakcie realizacji Umowy Gruntu/Obiektu Zanieczyszczonego 

stanowi Zdarzenie Odszkodowawcze. Dodatkowo jeśli takie odkrycie, 

spowoduje konieczność zmiany Dokumentacji Projektowej i Partner 

Prywatny będzie musiał wykonać roboty dodatkowe, zwiększające koszty 

wykonania Umowy, Podmiot Publiczny zapłaci dodatkowe wynagrodzenie 

za takie prace.  

10.2 
Ryzyka związane z warunkami 

meteorologicznymi 

W przypadku, gdy temperatury powietrza o godzinie siódmej rano 

(7:00) dla miejsca wykonywania Przedsięwzięcia podanej przez Instytut 

Meteorologii, nie spadną poniżej minus 5 stopni Celsjusza i nie będą 

utrzymywać się na tym poziomie przez okres następujących po sobie co 

najmniej 4 dni, nie będzie to stanowiło Zdarzenia Odszkodowawczego 

i Partner Prywatny nie może wstrzymać wykonywania Robót 

Budowlanych z powodu warunków meteorologicznych. Przekroczenie 

terminu zakończenia Etapu Robót z ww. przyczyn stanowić będzie 

podstawę do naliczenia Partnerowi Prywatnemu kary umownej za 

zwłokę na zasadach określonych w Umowie. 

W przypadku gdy temperatury powietrza o godzinie siódmej rano (7:00) 

dla miejsca wykonywania Przedsięwzięcia podanej przez Instytut 

Meteorologii spadną poniżej minus 15 stopni Celsjusza i będą 

utrzymywać się na tym poziomie przez okres następujących po sobie co 

najmniej 4 dni, stanowić to będzie Zdarzenie Odszkodowawcze, 

wyłącznie jeżeli z tej przyczyny zakończenie Etapu Robót opóźni się i 

spowoduje to uzasadniony wzrost kosztów Partnera Prywatnego.  

10.3 

Ryzyka związane 

wystąpieniem niezgodności z 

warunkami dotyczącymi 

standardów wykonania Robót 

Budowlanych w Dokumentacji 

Projektowej 

W przypadku wystąpienia niezgodności Robót Budowlanych z 

warunkami dotyczącymi standardów wykonania Robót Budowlanych 

określonych w szczególności w Dokumentacji Projektowej, PFU, 

Przepisach Prawa Podmiot Publiczny ma prawo żądania usunięcia 

niezgodności na koszt Partnera Prywatnego w terminie określonym 

przez Podmiot Publiczny z uwzględnieniem warunków technicznych lub 

podjęcia innych działań określonych w Umowie związanych z 

występowaniem Wad Robót Budowlanych.  

Jeżeli niezgodności te wpłyną na przesunięcie terminu ukończenia  

Etapu Robót, wówczas Podmiot Publiczny będzie miał prawo naliczenia 

Partnerowi Prywatnemu kary umownej za zwłokę na zasadach 

określonych w Umowie. 

10.4 

Ryzyka związane ze wzrostem 

kosztów wykonania Robót 

Budowlanych 

W przypadku wzrostu kosztów materiałów/usług/robót związanych z 

realizacją Etapu Projektowania lub Etapu Robót, Partnerowi Prywatnemu 

nie przysługuje prawo żądania zwiększenia Wynagrodzenia, ani nie stanowi 

to Zdarzenia Odszkodowawczego, chyba że wzrost kosztów spowodowany 

jest z nadzwyczajną zmianą stosunków w rozumieniu art. 357(1) Kodeksu 

Cywilnego lub jest następstwem Zdarzenia Odszkodowawczego w 

rozumieniu Umowy. 
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10.5 

Ryzyka związane z 

prowadzeniem sporów 

z podmiotami trzecimi 

spowodowanymi własnymi 

zaniedbaniami lub deliktami 

Partner Prywatny ponosi wszelkie koszty sporów sądowych  

/arbitrażowych z podmiotami trzecimi spowodowanymi własnymi 

zaniedbaniami lub deliktami bez prawa regresu względem Podmiotu 

Publicznego. Spory te nie stanowią Zdarzenia Odszkodowawczego jeżeli 

nie są spowodowane działaniem Podmiotu Publicznego.  

10.6 Ryzyka związane z wypadkami 

Partner Prywatny jest odpowiedzialny za szkody na osobie lub mieniu, 

poniesione przez podmioty trzecie, powstałe z winy Partnera 

Prywatnego w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków na 

Etapie Projektowania, Etapie Robót lub na Etapie Utrzymania i 

Zarządzania (w szczególności powstałe na skutek wypadków na Terenie 

budowy) -  na zasadach ogólnych obowiązujących Przepisów Prawa.  

10.7 

Ryzyka związane z brakiem 

zasobów ludzkich  

i materialnych 

W przypadku niezapewnienia przez Partnera Prywatnego, z przyczyn 

leżących po jego stronie, zasobów ludzkich lub materialnych, 

powodujących nierozpoczęcie lub zaprzestanie realizacji obowiązków 

określonych w Umowie, Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje prawo 

żądania wydłużenia terminów realizacji Umowy, ani wzrostu 

Wynagrodzenia. W przypadku gdy niezapewnienie przez Partnera 

Prywatnego zasobów ludzkich lub materialnych, z przyczyn leżących po 

jego stronie spowoduje naruszenie Umowy w zakresie jakości 

wykonania Dokumentacji Projektowej lub Robót Budowlanych 

powodujących Wady, Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo do 

naliczenia kar umownych na zasadach określonych w Umowie lub 

podjęcia innych działań określonych w Umowie związanych z 

występowaniem ww. Wad.  

10.8 

Ryzyka związane z 

wystąpieniem wad fizycznych 

lub prawnych zmniejszających 

wartość lub użyteczność 

urządzeń i instalacji 

zamontowanych  

przez Partnera Prywatnego  

W przypadku wystąpienia Wad zmniejszających wartość lub 

użyteczność zamontowanych urządzeń/instalacji przez Partnera 

Prywatnego w związku z realizacją Przedsięwzięcia z winy Partnera 

Prywatnego, Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu 

tytułem rekompensaty kwotę w wysokości zmniejszenia wartości lub 

użyteczności urządzeń/instalacji lub Podmiot Publiczny podejmie inne 

działania określone w Umowie związane z występowaniem Wad. 

10.9 

Ryzyka związane 

 z wystąpieniem wad  

w Dokumentacji Projektowej 

W przypadku wystąpienia Wad w Dokumentacji Projektowej, 

powodujących wystąpienie zwłoki w realizacji obowiązków Umownych, 

Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje prawo żądania wydłużenia 

terminów na ich realizację określonych w Umowie, a Podmiotowi 

Publicznemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych z tytułu 

zwłoki na zasadach określonych w Umowie oraz podjęcie innych działań 

związanych z występowaniem Wad. 

Koszty usunięcia wszelkich Wad Dokumentacji Projektowej i skutki 

wynikające z dokonanych zmian obciążają Partnera Prywatnego. Jeśli 

powyższe Wady Dokumentacji Projektowej, spowodują konieczność 

wykonania przez Partnera Prywatnego robót dodatkowych, 

zwiększających koszty wykonania Umowy, Podmiot Publiczny nie zapłaci 

dodatkowego wynagrodzenia za takie prace. Zmianę Dokumentacji 

Projektowej wykonuje Partner Prywatny na swój koszt. 

Niniejsze postanowienie nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy 

powyższa sytuacja będzie wynikać z Wad w Dokumentacji Projektowej 

Podmiotu Publicznego. Wystąpienie zwłoki w realizacji obowiązków 

Umownych Partnera Prywatnego na skutek Wady w Dokumentacji 
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Projektowej Podmiotu Publicznego będzie stanowić Zdarzenie 

Odszkodowawcze 

10.10 

Ryzyka związane z 

dopuszczeniem się zwłoki w 

realizacji obowiązków na 

Etapie Inwestycyjnym z winy 

Partnera Prywatnego 

W przypadku dopuszczenia się zwłoki w realizacji obowiązków na Etapie 

Inwestycyjnym, Podmiotowi Publicznemu przysługuje prawo naliczenia 

kar umownych określonych w Umowie dla tego rodzaju uchybień.  

10.11 

Ryzyka związane z 

naruszeniem dóbr osobistych 

lub praw autorskich i 

pokrewnych osób trzecich w 

trakcie lub w wyniku realizacji 

Umowy 

W przypadku roszczeń podmiotów trzecich względem Partnera 

Prywatnego w związku ze stwierdzonym naruszeniem dóbr osobistych 

lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich w zakresie 

wykonywanych przez niego obowiązków wynikających z Umowy, 

Partner Prywatny na własny koszt i ryzyko będzie prowadził spory w tym 

zakresie, bez prawa regresu względem Podmiotu Publicznego.  Partner 

Prywatny nie ponosi jednak ryzyka w przypadku, w którym roszczenie o 

naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich 

dotyczy dokumentów przekazanych przez Podmiot Publiczny. 

10.12 

Ryzyka związane z 

niemożliwością uzyskania lub 

przedłużeniami lub 

opóźnieniami w wydawaniu 

pozwoleń, zezwoleń, decyzji, 

koncesji, licencji lub 

certyfikatów, Decyzji 

Administracyjnych,  

z przyczyn zawinionych 

jedynie przez Partnera 

Prywatnego 

W przypadku niemożliwości uzyskania lub przedłużeń lub opóźnień  

w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, Decyzji Administracyjnych, 

koncesji, licencji lub certyfikatów z winy Partnera Prywatnego, 

Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje prawo żądania wydłużenia 

terminów realizacji obowiązków określonych w Umowie, a w przypadku 

zaistnienia z tego tytułu zwłoki Podmiotowi Publicznemu przysługuje 

prawo naliczenia określonych Umową kar umownych. 

Pozostałe przypadki niemożliwości uzyskania lub przedłużeń lub 

opóźnień w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji 

lub certyfikatów stanowią Zdarzenie Odszkodowawcze.  

10.13 
Ryzyka związane z brakiem lub 

utratą Finansowania 

W przypadku nieuzyskania Zamknięcia Finansowego lub utraty 

Finansowania przez Partnera Prywatnego powodującej zaprzestanie 

realizacji obowiązków określonych w Umowie, Podmiotowi 

Publicznemu przysługuje uprawnienie  wypowiedzenia Umowy w 

terminie 70 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu uprawniającym 

go do wypowiedzenia Umowy i musi być poprzedzone pisemnym 

wezwaniem Partnera Prywatnego do zaprzestania naruszeń Umowy w 

terminie wyznaczonym przez Podmiot Publiczny, nie krótszym niż 35 dni. 

10.14 
Ryzyka związane z odkryciami 

archeologicznymi 

W przypadku odkrycia w trakcie Etapu Inwestycyjnego znaleziska 

archeologicznego, Partner Prywatny powiadomi niezwłocznie o  tym 

fakcie Podmiot Publiczny oraz zabezpieczy znalezisko archeologiczne w 

sposób zgodny z przepisami Prawa. 

Znalezisko archeologiczne powodujące zwiększenie Kosztów 

Inwestycyjnych po stronie Partnera Prywatnego stanowi Zdarzenie 

Odszkodowawcze. 

10.15 

Ryzyka związane z brakiem 

zgodności realizacji Etapu 

Inwestycyjnego z ogólnymi 

przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

W przypadku niezgodności realizacji Etapu Inwestycyjnego z ogólnymi 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy z przyczyn zawinionych przez 

Partnera Prywatnego, Partner Prywatny poniesie we własnym zakresie kary 

nałożone przez właściwe organy administracji bez prawa regresu względem 

Podmiotu Publicznego, a ponadto poniesie we własnym zakresie koszty 

przywrócenia stanu zgodnego z Prawem. 
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10.16 
Uszkodzenia, kradzieże na 

terenie budowy 

Partner Prywatny na Etapie Robót będzie posiadał ubezpieczenie od 

skutków wszelkich uszkodzeń, wandalizmów, kradzieży zaistniałych na 

terenie budowy, po wydaniu Partnerowi Prywatnemu terenu budowy 

do Dnia Zakończenia Etapu Robót. Partnerowi Prywatnemu nie 

przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Podmiot 

Publicznego, ani nie stanowi to Zdarzenia Odszkodowawczego, w 

przypadkach wystąpienia szkód na terenie budowy po wydaniu 

Partnerowi Prywatnemu terenu budowy do Dnia Zakończenia Etapu 

Robót. 

10.17 

Ryzyka związane 

z prowadzeniem uzgodnień 

z gestorami sieci 

Partner Prywatny będzie prowadził na własny koszt uzgodnienia z 

gestorami sieci w niezbędnym zakresie. Podmiot Publiczny 

zobowiązany jest do ścisłej współpracy w zakresie prowadzonych 

uzgodnień. Opóźnienie spowodowane bezpośrednio wydłużeniem 

procedur uzgodnień, które nie wynika z zawinionego działania lub 

zaniechania Partnera Prywatnego, stanowi podstawę do wydłużenia 

terminów zakończenia poszczególnych etapów. 

 

11. Ryzyka budowy ponoszone przez Podmiot Publiczny 

Ryzyka budowy ponoszone przez Podmiot Publiczny 

Pkt Kategoria ryzyka Opis ryzyka 

11.1 
Ryzyka związane z odkryciami 

archeologicznymi 

W przypadku odkrycia w trakcie Etapu Inwestycyjnego znaleziska 

archeologicznego przez Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny po 

otrzymaniu zgłoszenia o tym fakcie, poinformuje właściwe organy 

administracji w terminach określonych w przepisach Prawa. 

Znalezisko archeologiczne powodujące zwiększenie Kosztów 

Inwestycyjnych po stronie Partnera Prywatnego stanowi Zdarzenie 

Odszkodowawcze. 

11.2 
Ryzyka związane ze zmianą 

celów politycznych 

W przypadku zmiany celów politycznych Podmiotu Publicznego 

skutkujących zaprzestaniem realizacji Umowy lub wypowiedzeniem 

Umowy na Etapie Inwestycyjnym, Podmiot Publiczny zobowiązany 

będzie do zapłaty Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia należnego za 

okres od Dnia Zawarcia Umowy do dnia zaprzestania realizacji lub 

rozwiązania Umowy oraz innych udokumentowanych wydatków 

poniesionych przez Partnera Prywatnego w związku z realizacją.  

11.3 

Ryzyka związane z 

wystąpieniem zmian w 

przepisach Prawa mających 

wpływ na realizację 

Przedsięwzięcia 

Wystąpienie zmian w Przepisach Prawa, między datą złożenia Oferty a 

datą wystąpienia ryzyka, mających wpływ na realizację Przedsięwzięcia 

oraz powodujących wzrost kosztów lub wpływających na termin  jego 

realizacji po stronie Partnera Prywatnego stanowi Zdarzenie 

Odszkodowawcze. 

11.4 
Ryzyka związane z 

wystąpieniem Siły Wyższej 

Ziszczenie się zdarzeń stanowiących Siłę Wyższą  mającej wpływ na 

realizację Przedsięwzięcia na Etapie Inwestycyjnym oraz powodującej 

udokumentowany w sposób bezpośredni wzrost kosztów stanowi 

Zdarzenie Odszkodowawcze. 

11.5 

Ryzyka związane z protestami 

organizacji społecznych lub 

strajkami 

Wystąpienie protestów organizacji społecznych lub strajków, 

skutkujących wstrzymaniem realizacji Etapu Inwestycyjnego, powoduje 

wydłużenie o liczbę dni wstrzymania i stanowi Zdarzenie 

Odszkodowawcze, jeżeli nie wynika to z winy Partnera Prywatnego.  
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11.6 
Ryzyka związane z Wkładem 

Własnym  

Podmiot Publiczny ponosi ryzyka związane z poprawnością PFU oraz Audytu 

Energetycznego, a ponadto ryzyka uzgodnień z właścicielami gruntów 

 

 

12. Ryzyka dostępności ponoszone przez Partnera Prywatnego 

Ryzyka dostępności ponoszone przez Partnera Prywatnego 

Pkt Kategoria ryzyka Opis ryzyka 

12.1 

Ryzyka związane z 
niemożliwością zapewnienia 

Standardów Dostępności Linii 
Oświetleniowej o jakości i 
standardach określonych 

Umową, z przyczyn zawinionych 
wyłącznie przez Partnera 

Prywatnego  

W przypadku niezapewnienia Standardów Dostępności Linii Oświetleniowej 
o jakości i standardach określonych w Umowie z przyczyn zawinionych 
wyłącznie przez Partnera Prywatnego, Podmiotowi Publicznemu 
przysługuje prawo do naliczania kar umownych na zasadach określonych w 
Umowie oraz obniżenia wynagrodzenia na zasadach wskazanych w 
Załączniku nr 4 do Umowy – Standardy Dostępności Linii Oświetleniowej. 

12.2 

Ryzyka związane z brakiem 
zgodności realizacji 

Przedsięwzięcia z ogólnymi 
przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz Polskimi 

Normami 

W przypadku niezgodności realizacji Przedsięwzięcia z ogólnymi przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy z przyczyn zawinionych wyłącznie przez 
Partnera Prywatnego, Partner Prywatny poniesie we własnym zakresie kary 
nałożone przez właściwe organy administracji bez prawa regresu względem 
Podmiotu Publicznego, a ponadto poniesie we własnym zakresie koszty 
przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 

12.3 

Ryzyka związane ze wzrostem 
kosztów Utrzymania, w zakresie 

w jakim obowiązek ten 
spoczywa na Partnerze 

Prywatnym 

W przypadku wzrostu kosztów Utrzymania w zakresie, w jakim obowiązek 
ten spoczywa na Partnerze Prywatnym, Partnerowi Prywatnemu nie 
przysługuje prawo żądania dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu za 
wyjątkiem przypadków zmiany Wynagrodzenia za Etap Utrzymania 
określonych w Umowie, w tym w następstwie Zdarzenia 
Odszkodowawczego. 

12.4 Ryzyka związane z brakiem 
zasobów ludzkich i materialnych 

W przypadku niezapewnienia przez Partnera Prywatnego zasobów ludzkich 
lub materialnych z przyczyn od niego zależnych, powodujących 
nierozpoczęcie lub zaprzestanie realizacji obowiązków określonych w 
Umowie, Partnerowi Prywatnemu nie przysługuje prawo żądania 
wydłużenia terminów realizacji Umowy, ani wzrostu Wynagrodzenia. W 
przypadku gdy niezapewnienie przez Partnera Prywatnego zasobów 
ludzkich lub materialnych spowoduje naruszenie Umowy poprzez 
niezapewnienie Standardów Dostępności Linii Oświetleniowej, Podmiotowi 
Publicznemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych na zasadach 
określonych w Umowie. 

12.5 

Ryzyka związane z uszkodzeniem 
zainstalowanych przez Partnera 
Prywatnego instalacji, systemów 

i urządzeń, o ile 
odpowiedzialność  

z tego tytułu można przypisać 
Partnerowi Prywatnemu  

W przypadku uszkodzenia zainstalowanych przez Partnera Prywatnego  
instalacji, systemów i urządzeń,  Partner Prywatny zobowiązany jest do 
przywrócenia ich sprawności na koszt własny w ramach Wynagrodzenia, z 
wyłączeniem Aktów Wandalizmu, Siły Wyższej oraz Niewłaściwego 
Użytkowania. 

12.6 Ryzyka związane z udziałem 
Podwykonawców 

Wszelkie spory z Podwykonawcami na Etapie Utrzymania i Zarządzania 
Partner Prywatny będzie prowadził na własny koszt, bez prawa regresu 
względem Podmiotu Publicznego. Partner Prywatny odpowiada za szkody 
wyrządzone przez Podwykonawców powstałe w toku realizacji Etapu 
Utrzymania i Zarządzania. 

12.7 Ryzyka związane z warunkami 
meteorologicznymi 

Warunki meteorologiczne w żadnym wypadku nie będą stanowić podstawy 
do zmiany minimalnego poziomu Standardów Dostępności Linii 
Oświetleniowej  
na Etapie Utrzymania i Zarządzania.  
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12.8 Ryzyka związane z wypadkami 

Partner Prywatny jest odpowiedzialny za szkody na osobie lub mieniu, 
poniesione przez podmioty trzecie, powstałe w  związku z 
wykonywaniem przez Partnera Prywatnego obowiązków na Etapie 
Utrzymania i Zarządzania wynikających ze Standardów Dostępności 
Obiektu -  na zasadach ogólnych obowiązującego Prawa.  

12.9 
Ryzyka związane z 

prowadzeniem uzgodnień z 
gestorami sieci 

Partner Prywatny zobowiązany jest do prowadzenia uzgodnień  
z gestorami sieci na Etapie Utrzymania umożliwiających realizację 
Przedsięwzięcia oraz do ponoszenia wszelkich kosztów z tym 
związanych.   

 

13. Ryzyka dostępności ponoszone przez Podmiot Publiczny  

Ryzyka dostępności i popytu ponoszone przez Podmiot Publiczny 

Pkt Kategoria ryzyka Opis ryzyka 

13.1 
Ryzyka związane ze zmianą 

stawek podatków, opłat, energii 
elektrycznej  

Podmiot Publiczny będzie na Etapie Utrzymania i Zarządzania 
płatnikiem podatków oraz opłat za energię elektryczną przez cały okres 
Umowy.  

13.2 
Ryzyka związane ze zmianą 

przeznaczenia Linii 
Oświetleniowej  

Zmiana przeznaczenia, powodująca zwiększenie zakresu Utrzymania 
skutkujące wzrostem kosztów Utrzymania, stanowi Zdarzenie 
Odszkodowawcze. 
 

13.3 

Ryzyka związane z wystąpieniem 
zmian w przepisach Prawa 

mających wpływ na realizację 
Przedsięwzięcia z wyłączeniem 
przepisów obniżających normy 

technologiczne 

Wystąpienie zmian w przepisach Prawa mających wpływ na realizację 
Przedsięwzięcia oraz powodujących wzrost kosztów jego realizacji po 
stronie Partnera Prywatnego stanowi Zdarzenie Odszkodowawcze. 

13.4 Ryzyka związane z wystąpieniem 
Siły Wyższej 

Ziszczenie się zdarzeń stanowiących Siłę Wyższą  mających wpływ na 
realizację Przedsięwzięcia na Etapie Utrzymania i Zarządzania oraz 
powodującej udokumentowany wzrost kosztów jego realizacji stanowi 
Zdarzenie Odszkodowawcze. 

13.5 

Ryzyka związane z wystąpieniem 
zmian technologicznych 

 
 

Konieczność dokonania zmian technologicznych niewynikających ze 
zmiany Prawa z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego 
stanowi podstawę do dokonania zmiany Umowy w zakresie 
Wynagrodzenia jeżeli zmiany te spowodują udokumentowany wzrost 
kosztów po stronie Partnera Prywatnego. 

13.6 

Ryzyka związane z utrzymaniem 
Linii Oświetleniowej w 

należytym stanie w zakresie 
nieprzypisanym Parterowi 

Prywatnemu postanowieniami 
niniejszej Umowy 

Podmiot Publiczny ponosi odpowiedzialność za utrzymanie Linii 
Oświetleniowej w stanie zgodnym z przepisami Prawa oraz ponosi 
wszelkie koszty z tym związane z wyłączeniem obowiązków, do 
realizacji których Partner Prywatny zobowiązany jest na Etapie 
Utrzymania.  
W przypadku, gdy zaniechanie lub zaniedbanie w realizacji obowiązków 
Utrzymania w stanie zgodnym z przepisami Prawa przez Podmiot 
Publiczny, wpłynie na niemożność realizacji obowiązków Partnera 
Prywatnego na Etapie Utrzymania i Zarządzania, a Podmiot Publiczny 
uchyla się od ich wykonania mimo dwukrotnych wezwań Partnera 
Prywatnego wówczas przysługuje mu prawo zawieszenia wykonywania 
usługi do czasu usunięcia skutków naruszeń przez Podmiot Publiczny.  

13.7 
Ryzyka związane ze zmianą 

celów politycznych 

W przypadku zmiany celów politycznych Podmiotu Publicznego 
skutkujących zaprzestaniem realizacji Umowy lub wypowiedzeniem 
Umowy na Etapie Utrzymania i Zarządzania, Podmiot Publiczny 
zobowiązany będzie do zapłaty Partnerowi Prywatnemu 
Wynagrodzenia należnego za okres do dnia zaprzestania realizacji lub 
rozwiązania Umowy oraz innych udokumentowanych wydatków 
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poniesionych przez Partnera Prywatnego w związku z realizacją 
Umowy. 

13.8 
Niewłaściwe  Użytkowanie Linii 

Oświetleniowej  

W przypadku, gdy użytkowanie Linii Oświetleniowej w sposób 
niezgodny z Instrukcją Użytkowania Linii Oświetleniowej przekazaną 
przez Partnera Prywatnego wpłynie na niemożność realizacji 
obowiązków Partnera Prywatnego na Etapie Utrzymania i Zarządzania, 
a Podmiot Publiczny uchyla się od ich wykonania mimo dwukrotnych 
wezwań Partnera Prywatnego wówczas przysługuje mu prawo 
zawieszenia wykonywania usługi, do czasu usunięcia skutków naruszeń 
przez Podmiot Publiczny oraz stanowi Zdarzenie Odszkodowawcze. 

13.9 Akty Wandalizmu 

Uszkodzenie, zniszczenie Linii Oświetleniowej z przyczyn niezależnych 
od Partnera Prywatnego, kradzież Linii Oświetleniowej oraz jej części, 
uniemożliwiające realizację Umowy na Etapie Utrzymania  i 
Zarządzania,  
w tym zapewnienie Standardów Dostępności stanowi Zdarzenie 
Odszkodowawcze. Działania naprawcze będące skutkiem Aktów 
Wandalizmu dokonywane będą przez Partnera Prywatnego na koszt 
oraz zlecenie Podmiotu Publicznego, zgodnie z brzmieniem 
Standardów Dostępności Obiektu. 

 

 

ROZDZIAŁ III ETAP INWESTYCYJNY 

14 Etap Projektowania (obowiązki Stron) 

14.1. Partner Prywatny zobowiązuje się do: 

1) opracowania Dokumentacji Projektowej w zakresie i zgodnie z wymaganiami określonymi 

w SIWZ, w tym PFU, Audycie Energetycznym, Ofercie, a także zgodnie z Przepisami Prawa, 

zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi polskimi normami;  

2) wykonania inwentaryzacji w celu prawidłowego wykonania Dokumentacji Projektowej,  

o ile będzie to konieczne; 

3) dokonywania bieżących uzgodnień projektowych z Podmiotem Publicznym  

w celu ostatecznego zatwierdzenia Dokumentacji Projektowej; 

4) prowadzenia niezbędnych uzgodnień z gestorami sieci, wynikających z Przepisów Prawa, 

 w celu zapewnienia dostawy energii na potrzeby funkcjonowania Linii Oświetleniowej, w 

tym uzyskanie lub zawarcie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Podmiot 

Publiczny:  

a) warunków przyłączeniowych Linii Oświetleniowej do sieci; 

b) umowy przyłączeniowej Linii Oświetleniowej do sieci; 

5) pozyskania we własnym zakresie materiałów niezbędnych do wykonania Dokumentacji 

Projektowej, którymi nie dysponuje Podmiot Publiczny – przy wsparciu Podmiotu 

Publicznego; 

6) zapewnienia udziału projektantów w liczbie, doświadczeniu i kwalifikacjach zgodnych co 

najmniej z wymaganiami Podmiotu Publicznego określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu; 

7) opatrzenia danej dokumentacji w pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z 

Umową, Przepisami Prawa i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć; 

8) określenia w Dokumentacji Projektowej parametrów technicznych i wymagań dotyczących 

zastosowanych materiałów; 

9) zastosowania w rozwiązaniach projektowych materiałów i urządzeń dopuszczonych  do 

obrotu i powszechnego stosowania; 

10) zapewnienia na własny koszt nadzoru autorskiego; 
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11) zapewnienia przestrzegania przez projektanta obowiązków określonych w art. 20 Prawa 

Budowlanego; 

12) opracowania Dokumentacji Projektowej w języku polskim lub z tłumaczeniem na język 

polski; 

13) sprawdzenia PFU, a jeżeli nie nadaje się one do prawidłowego wykonania Etapu 

Projektowania lub Etapu Robót niezwłocznego zawiadomienia o tym Podmiot Publiczny; 

14) uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń w celu złożenia kompletnych wniosków w zakresie 

uzyskania wymaganych Decyzji Administracyjnych, w tym PNB, PNU i innych niezbędnych; 

15) podjęcie innych działań wynikających z Przepisów Prawa niezbędnych do prawidłowego 

wykonania Dokumentacji Projektowej oraz Robót Budowlanych;  

14.2. Podmiot Publiczny zobowiązuje się do: 

1) bieżącej współpracy z Partnerem Prywatnym przy uzyskiwaniu Decyzji Administracyjnych, 

w tym udzielenia stosownych pełnomocnictw i zezwoleń, o ile będą one niezbędne; 

2) udostępnienia Partnerowi Prywatnemu wszelkich posiadanych dokumentów niezbędnych 

do wykonania Dokumentacji Projektowej; 

3) dokonywania bieżących uzgodnień projektowych; 

4) odbiorów Dokumentacji Projektowej ; 

5) współdziałania z Partnerem Prywatnym w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, w 

tym w zakresie prowadzonych uzgodnień z gestorami sieci.  

 

15. Etap Robót (obowiązki Stron) 

15.1. Partner Prywatny zobowiązuje się do: 

1) wykonania Robót Budowlanych z należytą  starannością, w sposób zgodny z zasadami sztuki 

budowlanej, normami branżowymi, postanowieniami Prawa Budowlanego oraz przepisami 

wykonawczymi do tej ustawy, w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ, w tym PFU, 

Umowie, Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z Przepisami Prawa; 

2) przejęcia Terenu budowy od Podmiotu Publicznego w terminie wskazanym Umową  

i przestrzegania zasad korzystania z Terenu budowy; 

3) rozpoczęcia niezbędnych prac, w tym prac przygotowawczych określonych w Prawie 

Budowlanym oraz Robót Budowlanych, niezwłocznie po przejęciu Terenu budowy, zgodnie 

z Harmonogramem Etapu Inwestycyjnego;   

4) ustanowienia kierownika budowy; 

5) uzyskania od właścicieli - z wyłączeniem Podmiotu Publicznego - nieruchomości, na których 

planowany jest montaż Linii Oświetleniowej niezbędnych zgód oraz prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w celu wykonania Robót Budowlanych 

oraz Utrzymania i Zarządzania Linią Oświetleniową, przy czym niezawinione przez Partnera 

Prywatnego nieuzyskanie od właścicieli nieruchomości niezbędnych zgód będzie stanowić 

Zdarzenie Odszkodowawcze”.  

6) opracowania w razie konieczności projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie 

w imieniu i na rzecz Podmiotu Publicznego – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – 

zgody właściwego organu na zajęcie pasa drogowego i ponoszenia ewentualnych kosztów 

z tym związanych; 

7) wykonania pomiarów geodezyjnych; 

8) prowadzenia dziennika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym; 

9) odpowiedniego oznakowania terenu budowy; 
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10) wykonania Robót Budowlanych z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w Prawie Budowlanym, oraz okazania, na każde żądanie Podmiotu Publicznego, 

certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów lub deklaracji zgodności z polską normą 

lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

11) uzyskania akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego planowanych do wbudowania 

materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, w procedurze wniosku materiałowego; 

12) zapewnienia na własny koszt transportu i zagospodarowania odpadów powstałych 

w wyniku prowadzenia Robót Budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji oraz przestrzeganie jako podmiot wytwarzający odpady 

następujących przepisów: 

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

799 z późn zm); 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 992).                             

13) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dostawy mediów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania Robót Budowlanych; 

14) ponoszenia kosztów zużycia mediów niezbędnych do wykonania Robót Budowlanych, na 

zasadach określonych w protokole przekazania terenu budowy od dnia przekazania Terenu 

budowy do Dnia Zakończenia Etapu Robót; 

15) ponoszenia odpowiedzialności na zasadach określonych w Umowie oraz Przepisach Prawa 

za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie budowy, 

jak i za  szkody powstałe w trakcie trwania Robót Budowlanych na terenie budowy lub 

mających bezpośredni związek z prowadzonymi Robotami Budowlanymi; 

16) ponoszenia odpowiedzialności na zasadach określonych w Umowie oraz przepisach Prawa 

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi Robotami Budowlanymi z winy Partnera Prywatnego, 

w tym także ruchem pojazdów lub przedsiębiorstwa; 

17) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy; 

18) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie Robót Budowlanych; 

19) kompletowania w trakcie Etapu Robót wszelkiej dokumentacji wymaganej zgodnie 

z przepisami Prawa Budowlanego;  

20) usunięcia wszelkich Wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania Etapu Inwestycyjnego 

w terminie koniecznym do ich usunięcia; 

21) niezwłocznego informowania Podmiotu Publicznego o problemach technicznych lub 

okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin ukończenia Etapu 

Inwestycyjnego; 

22) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru 

budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami Prawa 

Budowlanego oraz udostępnianie im dokumentów i informacji wymaganych tymi 

przepisami oraz pracownikom Podmiotu Publicznego; 

23) opracowania i przekazania Podmiotowi Publicznemu dokumentacji powykonawczej 

zgodnie z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym; 

24) wystąpienia na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Podmiot Publiczny – o ile to 

niezbędne - do właściwych organów, o uzyskanie Pozwolenia Na Użytkowanie;  
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25) realizowania Robót Budowlanych w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócać 

ruch drogowy;    

26) zapewnienia osoby odpowiedzialnej za kontakty z Podmiotem Publicznym w związku z 

realizacją Umowy; 

27) prowadzenia niezbędnych uzgodnień z gestorem sieci elektroenergetycznej w celu 

podłączenia Linii Oświetleniowej do sieci elektroenergetycznej;   

28) zapewnienia podłączenia Linii Oświetleniowej do sieci elektroenergetycznej, w tym 

realizacja warunków określonych w umowie przełączeniowej, w celu umożliwienia zawarcia 

przez Podmiot Publiczny umowy na dostawę energii; 

29) realizacji wszelkich innych czynności wynikających z Przepisów Prawa, związanych z 

prowadzeniem procesu inwestycyjnego, konieczności do uruchomienia Linii 

Oświetleniowej. 

15.2. Do obowiązków Podmiotu Publicznego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Partnerowi Prywatnemu terenu budowy; 

2) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej oraz innego rodzaju mediów;  

3) dokonywanie odbiorów; 

4) ścisła współpraca z Partnerem Prywatnym w celu umożliwienia realizacji Robót 

Budowlanych; 

5) powołanie Komisji Odbioru Robót. 

  

16. Teren budowy 

16.1. Podmiot Publiczny przekaże Partnerowi Prywatnemu teren budowy, w terminie 3 dni od dnia 

przekazania przez Partnera Prywatnego PNB.  Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie Robót 

Budowlanych nie nastąpi przed podpisaniem Protokołu Odbioru Dokumentacji Projektowej. 

16.2. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania terenu budowy, Partner Prywatny 

w pełni odpowiada za: 

1) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu budowy z równoczesnym zapewnieniem 

bezpiecznego przejścia, przebywania i korzystania przez wszystkich użytkowników drogi; 

2) oznakowanie terenu budowy; 

3) zapewnienie dozoru mienia Partnera Prywatnego na Terenie budowy;  

4) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie go w należytym stanie i porządku 

oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

5) uporządkowanie Terenu budowy po zakończeniu Robót Budowlanych, zaplecza budowy, 

jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Partnera Prywatnego, 

w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji z winy 

Partnera Prywatnego; 

6) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie budowy; 

7) stosowność, celowość i należytość oraz bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych 

na terenie budowy, wszelkich metod budowy, użytych narzędzi i sprzętu oraz wszystkich 

Robót Budowlanych, jak również ich należyte wykonanie, niezależnie od zatwierdzenia 

przez Komisję Odbioru Robót.    

16.3. Partner Prywatny nie jest uprawniony do wykorzystywania terenu budowy na cel inny niż 

realizacja Umowy. 

16.4. Partner Prywatny oraz Podwykonawcy Partnera Prywatnego mogą na terenie budowy 

umieszczać oznaczenia swojego przedsiębiorstwa w celu reklamy, na zasadach określonych 
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w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r.  poz. 470). Opłaty z 

tego tytułu będzie uiszczał Partner Prywatny.   

 

 
17. Kierowanie Robotami Budowlanymi oraz projektowanie 

17.1. Partner Prywatny, w celu wykonania Robót Budowlanych, zgodnie z postanowieniami SIWZ 

wyznaczy kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz osobę posiadającą uprawnienia do 

projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

17.2. Partner Prywatny zobowiązany jest do poinformowania Podmiotu Publicznego odnośnie 

wszelkich zmian personalnych w zakresie powyższych osób. 

17.3. Warunkiem dokonania zmian, jest posiadanie przez osoby zastępujące uprawnień oraz 

kwalifikacji tożsamych do opisanych w SIWZ.   

 

18. Nadzór inwestorski 

18.1. Podmiot Publiczny we własnym zakresie ustanowi inspektora/inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, celem pełnienia nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego i 

poda dane inspektora nadzoru/inspektorów nadzoru Podmiotowi Publicznemu. 

18.2. Podmiot Publiczny będzie sprawował kontrolę nad procesem budowlanym za pomocą Komisji 

Odbioru Robót.  

 

19. Nadzór autorski 

19.1. Partner Prywatny w ramach Wynagrodzenia zapewnia udział przy realizacji Przedsięwzięcia 

niezbędnych projektantów, w tym projektanta wskazanego w SIWZ oraz wykonywanie nadzoru 

autorskiego w zakresie wynikającym przepisów Prawa Budowlanego, przez cały okres realizacji 

Etapu Robót w zakresie dotyczącym opracowanej Dokumentacji Projektowej.  

19.2. Podmiot Publiczny zapewnia na własny koszt wykonywanie nadzoru autorskiego w zakresie 

wynikającym przepisów Prawa Budowlanego, przez cały okres realizacji Etapu Robót w zakresie 

opracowanego PFU. 

 

20. Odbiór Dokumentacji Projektowej  

20.1. Odbiór Dokumentacji Projektowej 

1) Na okoliczność:  

a) odbioru, sporządza się protokół odbioru Etapu Projektowania; 

b) stwierdzonych Wad, sporządza się protokół Wad. 

2) Zasady odbioru Dokumentacji Projektowej: 

a) termin zakończenia Etapu Projektowania przypada na dzień podpisania przez Podmiot 

Publiczny protokołu odbioru Etapu Projektowania; 

b) Odbiór dokonywany jest po wykonaniu przez Partnera Prywatnego całej Dokumentacji 

Projektowej; 

c) Podmiot Publiczny dokona odbioru Etapu Projektowania w terminie do 10 dni roboczych 

od dnia przekazania.  

d) W przypadku stwierdzenia: 
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⎯ Wad Nieistotnych, Podmiot Publiczny dokona odbioru oraz sporządzi protokół 

wskazując rodzaj wad oraz sposób i termin jej/ich usunięcia. Partner Prywatny usunie 

wady w ramach Wynagrodzenia w terminie wyznaczonym w protokole; 

⎯ usuwalnych Wad Istotnych, Podmiot Publiczny nie dokona odbioru, żądając  

ponownego wykonania przez Partnera Prywatnego na jego koszt oraz ryzyko, lub 

zlecając wykonanie zastępcze na koszt oraz ryzyko Partnera Prywatnego, w ramach 

Wynagrodzenia; 

⎯ nieusuwalnych Wad Istotnych, Podmiot Publiczny nie dokona odbioru oraz wypowie 

Umowę nie uiszczając Wynagrodzenia w zakresie wykonanej Dokumentacji 

Projektowej. 

e) Partner Prywatny doręczy Podmiotowi Publicznemu Dokumentację Projektową do 

zatwierdzenia i odbioru w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w jednym 

egzemplarzu wersji elektronicznej (na płytach CD – pliki kopiowalne, edytowalne oraz w 

formacie PDF w standardzie określonym w PFU); 

 

21. Odbiór Robót Budowlanych 

21.1. Strony postanawiają, że stosowane będą następujące rodzaje odbiorów Robót Budowlanych: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) odbiory częściowe Robót Budowlanych; 

3) odbiór Etapu Robót. 

21.2. W odbiorach częściowych Robót Budowlanych oraz odbiorze Etapu Robót, uczestniczyć będzie 

inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Komisja Odbioru Robót. Brak uczestnictwa Komisji 

Odbioru Robót nie wstrzymuje odbioru chyba, że Komisja Odbioru Robót nie zostanie 

zawiadomiona o odbiorze lub nie ponosi winy za brak stawiennictwa. 

21.3. Zasady odbioru: 

1) odbiory częściowe Robót Budowlanych dokonywane są po przekazaniu kompletu 

dokumentów odbiorowych dla danej części Robót Budowlanych, których kompletność i 

prawidłowość została potwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

2) odbiór Etapu Robót dokonywany jest po zakończeniu przez Partnera Prywatnego całości 

Robót Budowlanych; 

3) Na okoliczność: 

a) odbioru, sporządza się protokół odbioru częściowego Robót Budowlanych albo protokół 

odbioru Etapu Robót; 

b) stwierdzonych Wad, sporządza się protokół Wad. 

4) Za dzień faktycznego odbioru części Robót Budowlanych albo odbioru Etapu Robót uznaje się 

dzień podpisania protokołu odbioru przez Komisję Odbioru Robót; 

5) Partner Prywatny zobowiązany jest zgłosić Komisji Odbioru Robót gotowość do odbioru, na 

podstawie wpisu kierownika budowy do Dziennika Budowy i potwierdzenia tego faktu przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego, na co najmniej 10 dni przed planowanym zakończeniem 

danej części Robót Budowlanych albo wszystkich Robót Budowlanych; 

6) W celu dokonania odbioru, Partner Prywatny przedstawi inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

Robót Budowlanych, w tym: dziennik budowy, zaświadczenia, protokoły, świadectwa kontroli 
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jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi 

zmianami. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru kompletu dokumentów, których 

dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu danej części Robót Budowlanych albo 

zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie wymagają 

przepisy Prawa Budowlanego, Partner Prywatny zgłasza gotowość do odbioru. Inspektor 

nadzoru inwestorskiego przekaże Podmiotowi Publicznemu komplet dokumentacji 

powykonawczej po zakończeniu odbioru. 

7) Komisja Odbioru Robót oraz inspektor nadzoru przystąpią do odbioru niezwłocznie, jednak 

nie później niż w terminie 10 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru. 

8) w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru: 

a) Wad Nieistotnych, Podmiot Publiczny dokona odbioru oraz sporządzi protokół wskazując 

rodzaj wad oraz sposób i termin jej/ich usunięcia. Partner Prywatny usunie wady w 

ramach Wynagrodzenia w terminie wyznaczonym w protokole; 

b) usuwalnych Wad Istotnych, Podmiot Publiczny nie dokona odbioru, żądając rozebrania 

wadliwych elementów oraz ponownego ich wykonania przez Partnera Prywatnego na jego 

koszt oraz ryzyko, lub zlecając wykonanie zastępcze na koszt oraz ryzyko Partnera 

Prywatnego, w ramach Wynagrodzenia. 

c) nieusuwalnych Wad Istotnych, Podmiot Publiczny: 

⎯ nie dokona odbioru oraz wypowie Umowę nie uiszczając Wynagrodzenia w zakresie 

wykonanych Robót Budowlanych posiadających Wady Istotne; albo 

⎯ dokona odbioru obniżając Wynagrodzenie odpowiednio do utraconej na skutek wady 

wartości użytkowej, estetycznej, technicznej, natomiast kwota, o którą zostanie 

obniżone Wynagrodzenie, określona będzie przez Podmiot Publiczny wedle stawek 

zawartych w SEKOCENBUDZIE dla woj. Śląskiego na datę sporządzenia protokołu. 

9) w przypadku nie usunięcia Wad w terminie określonym przez Podmiot Publiczny w protokole 

Wad, Podmiotowi Publicznemu przysługuje pod warunkiem uprzedniego wezwania do 

usunięcia Wad – prawo naliczenia Partnerowi Prywatnemu kary umownej w wysokości 300 za 

każdy dzień zwłoki w usunięciu Wad w stosunku do terminu wskazanego w wezwaniu 

Podmiotu Publicznego. 

21.4 Wraz z dokonaniem każdego odbioru częściowego Robót Budowlanych własność obiektów 

objętych tym odbiorem częściowym przejdzie na Podmiot Publiczny. Odbiór częściowy może 

zostać skutecznie dokonany na zasadach proporcjonalności wykonanych prac, w zakresie, w 

jakim nieprzedstawienie kompletnych dokumentów odbiorowych przez Partnera Prywatnego 

spowodowane jest brakiem zapewnienia przez Podmiot Publiczny dostępu do Nieruchomości  w 

celu realizacji prac budowlanych. Wysokość wynagrodzenie Partnera Prywatnego będzie 

zależała od kosztorysu faktycznie wykonanych prac zaś termin i wynagrodzenie dotyczące 

wykonania prac niezrealizowanych zostaną uzgodnione przez Strony. 

21.5. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami w toku czynności odbiorowych zastosowanie 

znajdzie Procedura Rozstrzygania Sporów. 

22. Pozwolenia  

22.1. Po dokonaniu odbioru Etapu Projektowania oraz Etapu Robót, Partner Prywatny dokona 

niezwłocznie na własny koszt wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania PNB oraz PNU.  

22.2. Partner Prywatny przedstawi niezwłocznie Podmiotowi Publicznemu uzyskane PNB oraz 

PNU, nie później niż w terminie 2 dni od dnia uzyskania. 
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23. Monitorowanie Etapu Inwestycyjnego 

23.1. Co najmniej dwa razy w miesiącu w trakcie Etapu Inwestycyjnego, Strony będą spotykać się 

w siedzibie Podmiotu Publicznego w celu omówienia postępu Etapu Projektowania oraz Etapu 

Robót i wyciągnięcia wniosków co do prawidłowości i terminowości ich prowadzenia w 

odniesieniu do Harmonogramu Etapu Inwestycyjnego. W możliwie szerokim zakresie Partner 

Prywatny będzie dokładał należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

prowadzonej przez niego działalności w celu uwzględnia takich wniosków. 

23.2. Do 10 dnia miesiąca następującego po dwóch miesiącach od Dnia Zawarcia Umowy,  

Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu pierwszy raport z postępu prac.  

Partner Prywatny będzie przedkładał Podmiotowi Publicznemu kolejne raporty z postępu prac 

w okresach  dwumiesięcznych (do 10 dnia każdego miesiąca następującego po danym okresie 

dwumiesięcznym), aż do Dnia Zakończenia Etapu Robót.  

23.3. Raport z Postępu Prac będzie zawierał wyczerpujące informacje na temat: 

1) stopnia wykonania Robót Budowlanych, które były przewidziane do wykonania w okresie 

objętym raportem z postępu prac, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, w ujęciu 

procentowym i wartościowym; 

2) ewentualnych opóźnień w wykonywaniu Robót Budowlanych oraz wpływu tych opóźnień 

na planowaną datę zgłoszenia do odbiorów robót oraz działań podjętych przez Partnera 

Prywatnego w celu zmniejszenia negatywnych skutków tych opóźnień; 

3) wszelkich zdarzeń mających lub mogących mieć istotny wpływ na prawidłowe i terminowe 

prowadzenie Etapu Inwestycyjnego;  

4) wszelkich skarg, roszczeń, wniosków czy uwag wnoszonych przez właściwe organy 

administracji, użytkowników lub podmioty trzecie. 

23.4. Partner Prywatny załączy do każdego raportu z postępu prac zestawienie zawierające wykaz 

wydatków/kosztów poniesionych w okresie objętym raportem, celem dokonania przez Podmiot 

Publiczny weryfikacji postępu rzeczowo-finansowego realizacji Przedsięwzięcia.  

23.5. Podmiot Publiczny będzie miał prawo do weryfikacji raportu z postępu prac pod kątem jego 

zgodności ze stanem faktycznym. 

23.6. Podmiot Publiczny może odmówić dokonania akceptacji raportu z postępu prac oraz zażądać 

wprowadzenia w nim zmian, jeżeli raport nie uwzględnia informacji, o których mowa w pkt 23.3, 

albo zawiera dane nieprawdziwe lub niezgodne ze stanem faktycznym, w szczególności co do 

robót, które nie zostały faktycznie wykonane.   

23.7. W przypadku odmowy akceptacji raportu z postępu prac przez Podmiot Publiczny, Partner 

Prywatny zobowiązany jest do wniesienia poprawek lub uzupełnienia go w sposób zgodny ze 

stanem faktycznym.   

23.8. Podmiot Publiczny oraz osoby przez niego upoważnione będą miały prawo do wejścia na  

Teren Budowy, w każdym czasie w celu przeprowadzenia weryfikacji sposobu prowadzenia i 

postępu prac, w tym do stwierdzenia czy są one prowadzone zgodnie postanowieniami Umowy, 

Przepisami Prawa, SIWZ, Decyzjami Administracyjnymi, Dokumentacją Projektową, 

Dokumentacja Projektową Podmiotu Publicznego, PFU oraz czy są prowadzone w terminach 

wskazanych w Harmonogramie Etapu Inwestycyjnego, z zastrzeżeniem wcześniejszego 

poinformowania Partnera Prywatnego. Powyższe osoby muszą stosować się do regulaminów 

budowy, planu BIOZ oraz przepisów BHP. Podmiot Publiczny w ciągu 14 dni od podpisania 

Umowy przekażę listę takich osób.  



   33 

23.9. Podmiot Publiczny w ramach monitoringu Etapu Inwestycyjnego ma prawo do bieżącego 

nadzoru prac, ponadto do dokonania na własny koszt pomiarów, badań i innych czynności. 

Wykorzystując ww. uprawnienia, Podmiot Publiczny oraz osoby przez niego należycie 

upoważnione będą zobowiązane do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny 

obowiązujących zgodnie z Przepisami Prawa na Terenie budowy. 

23.10. Na każde żądanie Podmiotu Publicznego, Partner Prywatny niezwłocznie, nie później niż 

w terminie 7 dni roboczych, umożliwi Podmiotowi Publicznemu oraz osobom przez niego 

upoważnionym wgląd do dokumentacji procesu budowlanego. 

23.11. Podmiot Publiczny będzie wykonywał swoje uprawnienia do monitorowania Etapu 

Projektowania i Etapu Robót w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Partnera Prywatnego 

oraz w sposób niezagrażający terminowemu prowadzeniu Etapu Inwestycyjnego.  

 

ROZDZIAŁ IV. ETAP UTRZYMANIA I ZARZĄDZANIA 

24. Etap Utrzymania i Zarządzania 

24.1. Etap Utrzymania i Zarządzania rozpoczyna się z dniem następującym po Dniu Zakończenia 

Etapu Robót.   

24.2. Celem Etapu Utrzymania i Zarządzania jest zagwarantowanie Podmiotowi Publicznemu 

Standardów Dostępności Linii Oświetleniowej, przez wskazany w Umowie czas oraz 

zapewnienie funkcjonowania Linii Oświetleniowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a także 

zarządzanie Linią Oświetleniową w zakresie określonym w Załączniku nr 4 - Standardy 

Dostępności Linii Oświetleniowej. 

24.3. Za Całkowity lub Częściowy Brak Dostępności nie będzie uznawana sytuacja, w której 

ograniczenie lub wyłączenie z korzystania Linii Oświetleniowej w  całości lub w części, będzie 

wynikało z niezależnego od Partnera Prywatnego ograniczenia lub wyłączenia dostaw 

mediów przez dostawców mediów, a także z Siły Wyższej, Aktu Wandalizmu, Niewłaściwego 

Użytkowania, realizacji planowanych Remontów i Napraw oraz działań prowadzonych w 

Czasie Reakcji oraz Czasie Naprawy.  

24.4. Osobą odpowiedzialną z ramienia Partnera Prywatnego za realizację obowiązków na Etapie 

Utrzymania i Zarządzania będzie wyznaczony przez Partnera Prywatnego Administrator.  

24.5. Zadania Administratora obejmują w szczególności: 

1) bieżące monitorowanie stanu Linii Oświetleniowej pod kątem oceny zasadności wykonania 

obowiązków z zakresu Konserwacji lub Remontów i Napraw; 

2) zlecanie wykonania prac z zakresu Utrzymania; 

3) informowanie Podmiotu Publicznego o konieczności wykonania obowiązków z zakresu 

Konserwacji lub Remontów i Napraw; 

4) informowanie Podmiotu Publicznego o planowanych działaniach z zakresu Utrzymania; 

5) dokumentowanie wszelkich istotnych działań i czynności przeprowadzonych przez Partnera 

Prywatnego w zakresie obowiązku Utrzymania Linii Oświetleniowej w księdze Linii 

Oświetleniowej; 

6) raportowanie wykonywania Umowy na zasadach określonych w Umowie;  

7) nadzór nad pracą personelu odpowiedzialnego za Utrzymanie; 

8) inne czynności niezbędne dla sprawnego i efektywnego wywiązywania się Partnera 

Prywatnego z obowiązku Utrzymania Linii Oświetleniowej, wskazane w Standardach 

Dostępności Linii Oświetleniowej;  

9)  informowanie Podmiotu Publicznego o planowanych działaniach z zakresu Zarządzania; 
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10) inne czynności niezbędne dla sprawnego i efektywnego wywiązywania się Partnera 

Prywatnego z obowiązku Zarządzania Linią Oświetleniową 

24.6. Partner Prywatny zobowiązany jest wykonywać obowiązki z zakresu Utrzymania i 

Zarządzania w możliwie najmniej uciążliwy sposób, w terminie i porze dnia optymalnej z 

punktu widzenia wygody użytkowników. Prace o szerszym zakresie przedmiotowym, 

powodujące istotne niedogodności, powinny być wykonywane po uprzednim porozumieniu 

z osobami wskazanymi przez Podmiot Publiczny. 

24.7. W przypadku niewykonania przez Partnera Prywatnego i z jego winy danego zakresu 

obowiązków związanych z Utrzymaniem Linii Oświetleniowej oraz jej Zarządzaniem, 

Podmiot Publiczny wezwie w formie pisemnej Partnera Prywatnego do wykonania 

obowiązków w określonym, rozsądnym terminie. W przypadku dalszego zaniechania 

wykonania obowiązków przez Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny może powierzyć 

wykonanie osobie trzeciej i obciążyć Partnera Prywatnego wynikłymi stąd kosztami, 

płatnymi w terminie 30 dni od daty doręczenia Partnerowi Prywatnemu stosownej faktury 

lub równoważnego dokumentu. 

24.8. Partner Prywatny, w trakcie trwania Etapu Utrzymania i Zarządzania, zobowiązany jest do 

nieograniczania możliwości przeprowadzenia przez Podmiot Publiczny robót budowlanych lub 

prac modernizacyjnych w pasie drogowym, niezwiązanych z realizacją Przedsięwzięcia, o ile nie 

wpłynie to na wykonanie Umowy przez Partnera Prywatnego. Zakres prac powinien być 

każdorazowo przedstawiony Partnerowi Prywatnemu z 7 – dniowym wyprzedzeniem. 

24.9. W zakresie nieprzypisanym Umową Partnerowi Prywatnemu, Utrzymanie Linii Oświetleniowej 

w celu utrzymania jej w niepogorszonym stanie technicznym oraz zarządzanie  nią będą 

wykonywane przez Podmiot Publiczny, na jego koszt.  Podmiot Publiczny zobowiązany jest do 

współpracy i uzgadniania z Parterem Prywatnym kwestii utrzymania w przypadku, gdy działania 

Podmiotu Publicznego w tym zakresie mogłyby wpłynąć na wykonanie Umowy przez Partnera 

Prywatnego. 

24.10. Na Etapie Utrzymania i Zarządzania, Partner Prywatny w ramach wykonywania swoich 

obowiązków będzie uprawniony po uzgodnieniu z Podmiotem Publicznym do zainstalowania, na 

własny koszt i ryzyko, dodatkowych urządzeń lub systemów, w celu zwiększenia efektywności 

energetycznej. Po zainstalowaniu urządzenia lub systemu stają się one w ramach 

Wynagrodzenia własnością Podmiotu Publicznego. 

24.11. Wszelka infrastruktura oraz urządzenia lub systemy realizowane lub wymieniane na Etapie 

Utrzymania i Zarządzania przez Partnera Prywatnego muszą spełniać wymagania jakościowe 

określone w Przepisach Prawa. 

24.12. Wszelka infrastruktura (w tym systemy oraz urządzenia) zrealizowana (zainstalowana) przez 

Partnera Prywatnego na Etapie Utrzymania i Zarządzania, staje się własnością Podmiotu 

Publicznego w ramach Wynagrodzenia, z chwilą jej realizacji (zamontowania) lub instalacji, o ile 

Przepisy Prawa nie przewidują wcześniejszego przejścia własności na Podmiot Publiczny. 

24.13. Partner Prywatny, w terminach umożliwiających dokonanie zmian umowy/umów na 

dostawę mediów, zobowiązany jest do dokonania weryfikacji zawartej/zawartych przez 

Podmiot Publiczny umowy/umów na dostawę energii, a następnie do udzielenia Podmiotowi 

Publicznemu rekomendacji co do możliwości ich optymalizacji z punktu widzenia 

oszczędności w zużyciu przedmiotu dostaw. Podmiot Publiczny umożliwi Partnerowi 

Prywatnemu zapoznanie się z ww. umowami w celu ich weryfikacji oraz przedstawi rachunki 

wystawione przez dostawców za zużycie mediów za ostatni Rok Rozliczeniowy. Partner 

Prywatny zobowiązuje się przekazać Podmiotowi Publicznemu informacje dotyczące 
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możliwości wprowadzenia postanowień umożliwiających uzyskanie oszczędności w zakresie 

dostawy Podmiot Publiczny we wniosku określi termin na dokonanie  weryfikacji.  

ROZDZIAŁ V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

25. Podwykonawcy 

25.1. Na mocy art. 7b ustawy o PPP, Podmiot Publiczny nie będzie ponosił odpowiedzialności 

inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcom Partnera Prywatnego. 

Obowiązkiem Partnera Prywatnego jest poinformowanie o tym fakcie każdego 

podwykonawcy, przed zawarciem z nim umowy o podwykonawstwo oraz przekazanie 

Podmiotowi Publicznemu dowodu, że każdy z Podwykonawców uzyskał ww. informację. 

25.2. Zaniechanie przez Partnera Prywatnego obowiązku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, 

stanowi podstawę do naliczenia Partnerowi Prywatnemu kary umownej w wysokości 1000 

zł za każdy dzień niewywiązywania się z tego obowiązku  

26. Prawo kontroli 

26.1. Podmiot Publiczny oraz inne uprawnione na podstawie odrębnych przepisów instytucje mają 

prawo do bieżącej kontroli realizacji Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego.  

26.2. Uprawnienia kontrolne będą wykonywane przez osoby umocowane przez Podmiot 

Publiczny. Wszystkie uprawnienia kontrolne wykonywane przez Podmiot Publiczny na mocy 

niniejszej Umowy prowadzone będą na podstawie pisemnego powiadomienia o  zamiarze 

przeprowadzenia kontroli, określającego termin planowanej kontroli oraz osoby 

umocowane przez Podmiot Publiczny do przeprowadzenia kontroli. Powiadomienie będzie 

doręczone Partnerowi Prywatnemu co najmniej na 3 Dni Robocze przed planowaną datą 

kontroli. 

26.3. Uprawnienia kontrolne Podmiotu Publicznego obejmują w szczególności:  

1) prawo monitorowania Etapu Inwestycyjnego na zasadach określonych w Umowie; 

2) prawo kontroli kwestii dotyczących Podwykonawców Partnera Prywatnego zgodnie 

z warunkami Umowy; 

3) prawo weryfikacji poziomu  Standardów Dostępności Obiektów; 

4) weryfikacja jakości zarządzania energią poprzez dostęp on-line do Systemu Zarządzania 

Oświetleniem. 

26.4. Kontrola przeprowadzona przez Podmiot Publiczny nie może powodować braku możliwości 

realizacji Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego, w tym nie może zakłócać, utrudniać 

lub opóźniać wykonywania Robót Budowlanych. Kontrola taka powinna odbywać się w 

sposób i w czasie, który nie będzie znacząco utrudniał Partnerowi Prywatnemu realizacji 

nałożonych na niego Umową obowiązków. 

26.5. W terminie do 30 dni od dnia przeprowadzenia kontroli, Podmiot Publiczny sporządzi 

i doręczy Partnerowi Prywatnemu protokół pokontrolny, który powinien zawierać 

w szczególności: 

1) datę sporządzenia; 

2) przedmiot oraz zestawienie wszystkich czynności kontrolnych wraz z uwagami 

i nieprawidłowościami związanymi z realizacją Przedsięwzięcia oraz podaniem podstawy 

prawnej naruszenia (m.in. poprzez odwołanie się do Umowy); 

3) wykaz czynności które zgodnie z Umową lub przepisami Prawa zobowiązany jest podjąć 

Partner Prywatny w celu usunięcia wykazanych nieprawidłowości w realizacji 

Przedsięwzięcia wraz z terminem na usunięcie nieprawidłowości; 

4) podpis osoby upoważnionej przez Podmiot Publiczny. 
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26.6. Instytucje, o których mowa w pkt 26.1 sporządzają protokoły z przeprowadzonej kontroli 

zgodnie z własną procedurą. 

26.7. Partner Prywatny w terminie 5 Dni Roboczych od dnia otrzymania protokołu pokontrolnego 

może zgłosić uzasadnione zastrzeżenia do tego protokołu i wykazać jego ewentualną 

bezzasadność lub błędy wraz z podaniem podstawy prawnej zastrzeżenia.  

26.8. Podmiot Publiczny nie sporządza protokołu pokontrolnego, jeżeli postanowienia Umowy  

dotyczące poszczególnych uprawnień kontrolnych przewidują inny sposób przeprowadzenia 

i udokumentowania kontroli.  

26.9. Strony są uprawnione do inicjowania i organizowania spotkań roboczych w celu omówienia 

wszelkich kwestii związanych z realizacją Przedsięwzięcia, w tym omówienia wyników 

kontroli Podmiotu Publicznego oraz innych instytucji.  Spotkania robocze odbywać się będą 

w siedzibie Podmiotu Publicznego, w terminie ustalonym przez Strony. 

26.10. Przepisy niniejszego punktu nie uchybiają innym uprawnieniom kontro lnym Podmiotu 

Publicznego określonym w pozostałych przepisach Umowy.  

 

27. Ubezpieczenie 

27.1. Partner Prywatny przez cały okres Umowy zobowiązany jest do posiadania ważnego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w zakresie 

realizowanym w ramach Umowy. Ubezpieczenie musi obejmować, co  najmniej 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności w związku z realizacją Umowy na Etapie Inwestycyjnym  na sumę 

gwarancyjną w wysokości minimum całości Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny - na jedno 

i wszystkie zdarzenia oraz na Etapie Utrzymania i Zarządzania na  sumę gwarancyjną 

w wysokości minimum 2 mln zł – na jedno i wszystkie zdarzenia. 

27.2. Na Etapie Inwestycyjnym  Partner Prywatny zapewni, że suma ubezpieczenia ryzyk budowy 

nie może być niższa niż Koszty Inwestycyjne a zakresem ubezpieczenia objęte będą ryzyka 

fizycznej straty, zniszczenia, lub uszkodzenia ubezpieczonych prac, sprzętu, materiałów 

I urządzeń oraz dokumentacji koniecznych do zrealizowania tego etapu Przedsięwzięcia 

odpowiadające standardom polskiego rynku ubezpieczeniowego, powstałe w następstwie 

nagłego i niespodziewanego zdarzenia niezależnego od woli Partnera Prywatnego.  

27.3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy musi obejmować minimum:  

1) w przypadku, gdy Partner Prywatny będzie korzystał z usług Podwykonawcy, umowę 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy rozszerzyć o odpowiedzialność z tytułu 

szkód wyrządzonych przez Podwykonawcę do wysokości sumy gwarancyjnej; 

2) szkody powstałe po wykonaniu pracy, wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania do 

wysokości podstawowej sumy gwarancyjnej; 

3) ryzyka fizycznej straty, lub uszkodzenia Linii Oświetleniowej odpowiadające standardom 

polskiego rynku ubezpieczeniowego z wyłączeniem Aktów Wandalizmu. 

27.4. Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu kopię polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w Dniu Zawarcia Umowy oraz przedstawi do wglądu na 

każdorazowe wezwanie Podmiotowi Publicznemu oryginały dowodów wpłat na powyższą 

polisę przez cały okres obowiązywania Umowy albo przedstawi inne dokumenty 

potwierdzające posiadanie wymaganego ubezpieczenia. 

27.5. Partner Prywatny zobowiązuje się, w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, do przedłożenia Podmiotowi Publicznemu dowodu zawarcia 

kolejnego ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki lub innego dokumentu 
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potwierdzającego posiadanie wymaganego ubezpieczenia, w  terminie do 5 Dni Roboczych 

od dnia wygaśnięcia dotychczasowej polisy. 

27.6. Jeżeli Partnerem Prywatnym są wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 Ustawy PZP, za 

spełniony warunek z pkt. 27.1 należy uznać posiadanie ubezpieczenia przez każdego 

z wykonawców w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej na kwotę 

określoną w pkt 27.1 Umowy.  

27.7. W przypadku gdy kwota ubezpieczenia Partnera Prywatnego wyrażona będzie w walucie 

innej niż polski złoty należy ją przeliczyć zgodnie z  średnim kursem NBP z dnia wydania 

dokumentu. W przypadku braku średniego kursu NBP z dnia wydania ww. dokumentu należy 

dokonać przeliczenia podanych kwot z waluty obcej na ich równowartość w PLN po średnim 

kursie NBP ostatnio obowiązującym przed dniem wydania dokumentu.  

27.8. Podmiot Publiczny zapewni przez okres trwania Umowy majątkową ochronę 

ubezpieczeniową Linii Oświetleniowej, w tym jego części składowych. Ubezpieczenie 

powinno chronić co najmniej od następujących szkód powstałych wskutek: pożaru, uderzenia 

pioruna, wybuchu, silnego wiatru, gradu, przepięcia,  zalania, lawiny, ciężaru śniegu i lodu, 

uderzenia pojazdu, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, powodzi, upadku obcych 

przedmiotów - pod warunkiem, że bezpośrednią przyczyną tego zdarzenia był silny wiatr lub 

grad, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji. 

27.9. Podmiot Publiczny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawinione działania lub zaniechania 

Partnera Prywatnego w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających 

z Umowy. 

27.10. W przypadku, gdy Podmiot Publiczny zostanie obciążony roszczeniami osób trzecich w związku 

z realizacją Umowy, przysługuje mu roszczenie regresowe do Partnera Prywatnego w wysokości, 

wynikającej z przepisów Prawa i postanowień Umowy, uwzględniającej również wynikłe z tego 

tytułu koszty. 

 

28 Prawa autorskie 

28.1 Z dniem dokonania odbioru Etapu Projektowania, Partner Prywatny w ramach Wynagrodzenia 

przenosi na Podmiot Publiczny w całości majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji 

Projektowej na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (sporządzanie egzemplarza, który 

mógłby służyć publikacji utworu); 

1) digitalizację; 

2) wprowadzenie do pamięci komputera; 

3) sporządzenie wydruku komputerowego; 

4) zwielokrotnienie poprzez druk, kserokopie lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci 

elektronicznej; 

5) wprowadzenie do obrotu; 

6) zwielokrotnienie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów i reprodukcji komputerowych; 

7) ekspozycja oraz udostępnianie osobom trzecim; 

8) publikowanie części lub całości;  

9) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania  elementów  dzieła; 

10) dokonywania zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie – w razie wątpliwości 

przyjmuje się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowania; 

11) prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych; 

12) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy; 
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13) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający 

transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów 

w pamięci RAM; 

wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu w opracowaniach i 

innych elementach będących przedmiotem zamówienia, korzystania z nich, poboru 

i przetwarzania danych zawartych w nich, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a także 

zezwala Podmiotowi Publicznemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wraz z 

przeniesieniem autorskich praw majątkowych Podmiot Publiczny przejmuje na własność 

wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory. 

28.2. Z Dniem Zakończenia Etapu Robót, Partner Prywatny w ramach Wynagrodzenia, przenosi na 

Podmiot Publiczny w całości majątkowe prawa autorskie do wszelkich innych niż Dokumentacja 

Projektowa opracowanych bądź zleconych przez Partnera Prywatnego dokumentacji 

wykonanych w ramach Przedsięwzięcia, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i inne, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie (sporządzanie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu); 

2) digitalizację; 

3) wprowadzenie do pamięci komputera; 

4) sporządzenie wydruku komputerowego; 

5) zwielokrotnienie poprzez druk, kserokopie lub nagranie na nośniku magnetycznym 

w postaci elektronicznej; 

6) wprowadzenie do obrotu; 

7) zwielokrotnienie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów i reprodukcji komputerowych; 

8) ekspozycja oraz udostępnianie osobom trzecim; 

9) publikowanie części lub całości;  

10) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania  elementów  dzieła; 

11) dokonywania zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie – w razie 

wątpliwości przyjmuje się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowania; 

12) prawo do wyrażania zgody na wykonywanie praw zależnych; 

13) nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy; 

14) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób 

umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie 

z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM; 

wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu w opracowaniach i 

innych elementach będących przedmiotem zamówienia, korzystania z nich, poboru 

i przetwarzania danych zawartych w nich, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a także 

zezwala Podmiotowi Publicznemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wraz z 

przeniesieniem autorskich praw majątkowych Podmiot Publiczny przejmuje na własność 

wszelkie nośniki, na których utrwalono utwory. 

28.3. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie. 

28.4. Partner Prywatny oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.), jakimi Partner Prywatny 

będzie się posługiwał w toku Etapu Projektowania i Etapu Robót, a także powstałych w ich 

wyniku, nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie 
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będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, a w szczególności praw autorskich oraz 

dóbr osobistych tych osób; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do 

wykonywania praw zależnych od osób, którymi będzie posługiwać się przy opracowaniu 

utworów, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zezwolenia na wykonywanie zależnych 

praw autorskich oraz na wprowadzenie zmian  do wytworzonych utworów bez konieczności 

ich uzgadniania z osobami, którym mogłyby przysługiwać autorskie prawa osobiste. Powyższe 

nie dotyczy praw do dokumentacji przekazanej przez Podmiot Publiczny; 

3) nie dokonał i nie dokona rozporządzeń prawami, w tym autorskimi prawami majątkowymi 

do utworów w zakresie, jaki uniemożliwiłby ich nabycie przez Podmiot Publiczny zgodnie z 

Umową i dysponowanie na przyjętych polach eksploatacji. 

28.5. Partner Prywatny odpowiada za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych 

osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji prac objętych Umową lub 

dysponowania przez Podmiot Publiczny przekazanymi mu przez Partnera Prywatnego utworami, 

a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Podmiotowi Publicznemu, Partner 

Prywatny zobowiązuje się do zwolnienia Podmiotu Publicznego z obowiązku świadczenia z tego 

tytułu, a także zwrotu Podmiotowi Publicznemu poniesionych z tego tytułu kosztów, 

pod warunkiem, że Podmiot Publiczny bez zbędnej zwłoki poinformuje Partnera Prywatnego na 

piśmie o roszczeniu, umożliwi Partnerowi Prywatnemu na zasadach przewidzianych Prawem 

uczestnictwo w sporze oraz będzie współpracować z Partnerem Prywatnym w zakresie obrony 

przed takim roszczeniem i prowadzenia negocjacji w celu ugodowego rozstrzygnięcia sporu, 

jak również bez uzgodnienia z Partnerem Prywatnym nie podejmie żadnych czynności 

pogarszających sytuację procesową, takich jak na przykład uznanie roszczenia, czy zawarcie 

ugody, a także Podmiot Publiczny nie będzie ponosił winy za naruszenie wyżej wymienionych 

dóbr i praw. 

28.6. Jeżeli Partner Prywatny udostępnia jakiekolwiek oprogramowanie to stosuje się poniższe 

postanowienie: 

1) W Dniu Zakończenia Umowy Podmiot Publiczny lub inny uprawniony użytkownik nabywa 

w ramach Wynagrodzenia bezterminową, niewyłączną i niezbywalną licencję na używanie 

oprogramowania w celu korzystania z urządzenia/systemu, z którym oprogramowanie 

zostało dostarczone w niezmiennej formie i dla celów opisanych w  dokumentacji urządzenia. 

W każdym przypadku używania oprogramowania niezgodnie z warunkami licencji, Partner 

Prywatny może wypowiedzieć Podmiotowi Publicznemu warunki licencji z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia; 

2) oprogramowanie i związana z nim dokumentacja nie mogą być udostępniane osobom 

trzecim. Ograniczenie to nie dotyczy autoryzowanych przedstawicieli Partnera Prywatnego. 

Podmiot Publiczny może wykonać jedną kopię zapasową każdego programu, z której może 

skorzystać wyłącznie w przypadku, jeżeli oryginalny program nie nadaje się do używania. 

Podmiot Publiczny nie może modyfikować, usuwać zabezpieczeń, dekompilować, 

dekomponować lub dokonywać jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu lub jego 

części; 

3) opłaty licencyjne za używanie oprogramowania dostarczonego wraz z urządzeniem, zawarte 

są w Wynagrodzeniu. 

28.7. Jeżeli w zakres oprogramowania, na które Partner Prywatny udziela Podmiotowi Publicznemu 

na podstawie dokumentu licencji, wchodzi oprogramowanie wyprodukowane przez osobę 
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trzecią (licencjodawca), zastosowanie mają warunki licencji licencjodawcy, w szczególności 

w zakresie odpowiedzialności. 

28.8. Partner Prywatny zobowiązuje się w stosunku do Podmiotu Publicznego do niewykonywania, 

przez czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworu, co do 

których autorskie prawa majątkowe przysługują Podmiotowi Publicznemu. W szczególności 

Partner Prywatny zobowiązuje się w stosunku do Podmiotu Publicznego do niewykonywania: 

prawa do udostępnienia go anonimowo, prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz 

jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu 

publiczności. Partner Prywatny niniejszym zezwala na wykonywanie przez Podmiot Publiczny 

przez czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych. 

28.9. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Stronami w toku czynności odbiorowych zastosowanie 

znajdzie Procedura Rozstrzygania Sporów. 

 

29. Współpraca i komunikacja Stron 

29.1. Strony zobowiązują się do współpracy w ramach Umowy w dobrej wierze, z  zachowaniem 

zasad lojalności, uczciwości, zaufania i poszanowania swoich interesów.  

29.2. Strony są zobowiązane do bieżącego informowania się i kontaktu w każdej kwestii mającej 

znaczenie dla realizacji Przedsięwzięcia. 

29.3. Strony postanawiają, że komunikacja między nimi odbywać będzie się w formie pisemnej, 

telefonicznej, lub elektronicznej (e-mail lub fax), z zastrzeżeniem postanowień Umowy 

wymagających wyłącznie formy zastrzeżonej. 

29.4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami będzie uznana za skutecznie doręczoną  w dniu 

osobistego doręczenia jej do siedziby Strony, dla której jest przeznaczona, albo doręczenia 

w przypadku przesyłki pocztą kurierską lub priorytetowym listem poleconym, lub w dniu jej 

drugiego awizowania w przypadku niepodjęcia w terminie lub w dniu odmowy przyjęcia 

danej korespondencji przez Stronę. W przypadku użycia faxu, korespondencję uznaje się za 

doręczoną w chwili pozytywnego zakończenia transmisji danych, o ile druga Strona nie 

wykaże, że do skutecznej transmisji danych nie doszło, zaś w przypadku korespondencji 

prowadzonej w formie elektronicznej za datę doręczenia korespondencji uznaje się moment 

potwierdzenia odbioru korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.   

29.5. Każda ze Stron jest obowiązana do informowania z wyprzedzeniem drugiej Strony o każdej 

zmianie swojej nazwy, adresu, numeru faksu, z zastrzeżeniem, że takie zawiadomienie 

będzie skuteczne od dnia wskazanego w zawiadomieniu. W przypadku braku 

przedmiotowego zawiadomienia, doręczenie korespondencji na adres, który stracił swoją 

aktualność uznane będzie za skuteczne. 

29.6. Po zawarciu niniejszej Umowy Strony wyznaczają osoby kontaktowe w sprawach związanych 

z realizacją Umowy w zakresie organizacyjnym oraz merytorycznym i technicznym.  

29.7. W przypadku zmiany osób kontaktowych wskazanych w ustępie poprzednim, bądź 

w przypadku wyznaczenia dodatkowych osób kontaktowych, Strona, której te okoliczności 

dotyczą niezwłocznie poinformuje o tym drugą Stronę Umowy w formie pisemnej lub 

elektronicznej. Niniejsza zmiana nie wymaga dokonania zmiany treści Umowy. 

29.8. W okresie obowiązywania Umowy, Strony zobowiązują się nie ujawniać, ani w  jakikolwiek 

sposób wykorzystywać dla innych celów niż przewidziane Umową informacji związanych 

z wykonywaniem przedmiotu Umowy, za wyjątkiem przypadków w których ujawnienie tych 

informacji nakazują przepisy powszechnie obowiązującego Prawa (zasada poufności) oraz 

przypadków, gdy ujawnienie tych informacji jest konieczne w celu wykonania postanowień 
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Umowy upoważnionym przedstawicielom, doradcom Instytucji Finansującej lub innym 

upoważnionym podmiotom, w tym Podwykonawcom, dostawcom, producentom.  

 

30. Zmiany Umowy 

30.1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty za  wyjątkiem 

niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany, jak również w 

przypadkach wprost przewidzianych w PZP. Strony zobowiązują się do podjęcia 

i prowadzenia rokowań w zakresie wprowadzania zmian do Umowy z uwzględnieniem 

dobrych obyczajów i poszanowania słusznych  interesów drugiej Strony.  

30.2. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Partnera Prywatnego jest możliwa 

poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zmianę zakresu obowiązków Partnera 

Prywatnego, przedłużenie terminu na wykonanie obowiązków Partnera Prywatnego, zmianę 

wysokości i terminów przekazywania Wynagrodzenia, zmianę okresu obowiązywania Umowy w 

przypadku: 

1) działania Siły Wyższej mającej bezpośredni wpływ na termin zakończenia Etapu 

Projektowania lub Etapu Robót lub realizacji obowiązków na Etapie Utrzymania i 

Zarządzania - termin realizacji będzie przesunięty o czas działania Siły Wyższej oraz czas 

niezbędny na usunięcie skutków działania Siły Wyższej; 

2) jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie przez podmioty zewnętrzne usług/czynności 

koniecznych do wykonania prac objętych Umową, pod warunkiem, że wykonawcą tych 

usług/czynności nie jest Partner Prywatny, ani jego podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca – termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac; 

3) zmiany Przepisów Prawa, powodującej konieczność dostosowania Umowy do zaszłych 

zmian, jeżeli ich zastosowanie wpłynie na wydłużenie terminów realizacji Etapu 

Projektowania, Robót bądź Utrzymania lub Zarządzania lub zmiany wysokości 

Wynagrodzenia – terminy realizacji oraz Wynagrodzenie Partnera Prywatnego ulegnie 

odpowiedniej modyfikacji;  

4) ujawnienia w trakcie realizacji Umowy Gruntu/Obiektu Zanieczyszczonego powodującego 

wstrzymanie Robót Budowlanych, celem usunięcia zanieczyszczeń lub podjęcia innych 

wymaganych Przepisami Prawa działań przez właściwe organy administracji - terminy 

realizacji ulegną przesunięciu o czas niezbędny do przywrócenia stanu umożliwiającego 

kontynuowanie realizacji Umowy; 

5) dokonania odkrycia archeologicznego na terenie budowy, powodującego wstrzymanie 

Robót Budowlanych, celem podjęcia wymaganych Prawem działań przez właściwe organy 

administracji - terminy realizacji ulegną przesunięciu o czas niezbędny do przywrócenia 

stanu umożliwiającego kontynuowanie realizacji Umowy; 

6) zmiany standardów w zakresie techniki lub technologii wykonania Robót Budowlanych, 

korzystnych dla Podmiotu Publicznego i niebędących w sprzeczności z PFU lub 

Dokumentacją Projektową pod warunkiem, jeżeli ich zastosowanie wpłynie na wydłużenie 

Etapu Robót; 

7) opóźnienia w wykonaniu obowiązków, do których zobowiązany jest Podmiot Publiczny, w 

szczególności jeżeli opóźnienie dotyczy przekazania dokumentacji będącej w posiadaniu 

Podmiotu Publicznego, Terenu budowy, odbioru robót na zasadach określonych w Umowie 

– terminy realizacji ulegną przesunięciu o czas opóźnienia; 

8) jeżeli prace objęte Umową zostały wstrzymane przez właściwe organy administracji, 

z przyczyn niezależnych od Partnera Prywatnego, co uniemożliwia terminowe zakończenie 
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realizacji Etapu Inwestycyjnego – terminy realizacji ulegną  przesunięciu o czas niezbędny 

do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych organów; 

9) jeżeli zajdzie konieczność uzyskania Decyzji Administracyjnej, których konieczności 

uzyskania nie przewidziano w Dniu Zawarcia Umowy – terminy realizacji ulegną 

przesunięciu o czas niezbędny na uzyskanie ww. Decyzji Administracyjnej; 

10) opóźnień w procesie uzyskiwania zgód, opinii i pozwoleń właściwych organów z przyczyn 

niezależnych od Partnera Prywatnego, pod warunkiem złożenia kompletnej i prawidłowej 

dokumentacji/wniosku przez Partnera Prywatnego - terminy realizacji ulegną przesunięciu 

o czas opóźnienia; 

11) jeżeli Partner Prywatny złoży wniosek o zmianę terminu wykonania Etapu Projektowania 

lub Etapu Robót, a zmiana jest korzystna dla Podmiotu Publicznego – termin może zostać 

zmieniony w sposób ustalony przez Strony; 

12) wykrycia materiałów „toksycznych”, „radioaktywnych”, „niebezpiecznych”, zgodnie z ich 

określeniami w prawie polskim lub innych materiałów, które wymagają specjalnego 

traktowania lub pozwolenia na korzystanie, przechowywanie lub utylizowanie - termin 

realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny na usunięcie ww. materiałów; 

13) zaistnienia okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych (w tym wad PFU, 

Dokumentacji Projektowej) skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego 

wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami; w takim przypadku Strony powinny 

ustalić nowy sposób wykonania Umowy oddający w maksymalny możliwy sposób 

pierwotny cel zmienianego postanowienia umownego;  

14) wystąpienia istotnej zmiany warunków rynkowych, na które Strony nie mają wpływu, a 

które uniemożliwiają lub istotnie utrudniają wykonanie Umowy na warunkach w  niej 

określonych; 

15) zlecenia Partnerowi Prywatnemu robót zamiennych oraz robót dodatkowych;  

16) wydania przez organy administracji publicznej, sądy administracyjne lub inne uprawnione 

organy lub instytucje państwowe decyzji, interpretacji przepisów prawa podatkowego, 

orzeczeń lub innych rozstrzygnięć, z urzędu lub na wniosek którejkolwiek ze Stron, z których 

będzie wynikał inny sposób rozliczania podatków i opłat publiczno-prawnych w stosunku 

do modelu finansowego przyjętego na dzień złożenia Oferty; 

17) jeżeli okaże się to niezbędne w celu zapewnienia Finansowania Przedsięwzięcia przez 

Partnera Prywatnego.  

30.3. Dopuszcza się zmianę zakresu Przedsięwzięcia poprzez wyłączenie z zakresu określonego na 

Mapie Lokalizacji Przedsięwzięcia, stanowiącej Załącznik nr 1 do PFU Robót Budowlanych  w 

miejscowości Borowa (ulice: Główna 656040S; ks. A. Morawca 656108S; Wesoła 656044S; 

Nadrzeczna; Sosnowa 656040S; Dębowa 656041S; Brzozowa) oraz w miejscowości  Ostrowy nad 

Okszą (ulice: Brzozowa 656056S; Leśna 656057S; Cicha; Bór) oraz zmianę Wynagrodzenia 

Partnera Prywatnego, zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 6) Ustawy  PZP w przypadku pozyskania z 

Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania projektu modernizacji dróg lokalnych w Gminie 

Miedźno. 

30.4. Dopuszcza się zmiany parametrów zapewnienia Standardów Dostępności Linii 

Oświetleniowej, zakresu obowiązków Stron na Etapie Projektowania, Robót,  Utrzymania i 

Zarządzania w przypadku: 

1) zaistnienia Siły Wyższej lub innych okoliczności niezależnych od którejkolwiek ze Stron lub 

których przy zachowaniu należytej staranności nie można było uniknąć lub przewidzieć, 
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jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu Umowy 

spowodowane przez osoby trzecie, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności; 

2) zmiany standardów w zakresie techniki lub technologii lub zmian Prawa, wpływającej na 

zmiany parametrów zapewnienia Standardów Dostępności Linii Oświetleniowej, modelu 

rozliczenia Wynagrodzenia, zakres obowiązków Stron na Etapie Projektowania, Robót lub 

Utrzymania i Zarządzania:  

a) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiających 

uzyskanie lepszej jakości robót, lub  

b) w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, lub 

kosztów eksploatacji przedmiotu Umowy;  

30.5. Dopuszcza się dokonanie zmian w treści Umowy na skutek zmiany Prawa, powodującej 

konieczność dostosowania Umowy do zmian przepisów, wpływającej na zmiany parametrów 

zapewnienia Standardów Dostępności Linii Oświetleniowej, model rozliczenia Wynagrodzenia, 

zakres obowiązków Stron na Etapie Projektowania, Robót lub Utrzymania i Zarządzania oraz 

zmian dokonanych na uzasadniony wniosek Partnera Prywatnego lub Instytucji Finansującej w 

zakresie dotyczącym zobowiązania Partnera Prywatnego do zapewnienia Finansowania dla 

Przedsięwzięcia, które nie będą wpływać na przyjętą w Umowie alokację ryzyk.  

30.6. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia, w przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług;  

2) 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 (t.j. Dz.U. 

z 2017 r. poz. 847); 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

⎯ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

30.7. Zmiana wysokości Wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w pkt 30.2, 30.4 oraz 

30.5 Umowy może nastąpić, o ile Partner Prywatny wystąpi na piśmie do Podmiotu 

Publicznego i przedstawi szczegółową kalkulację uzasadniającą faktyczny wpływ zmian 

wskazanych w powyższych punktach na Wynagrodzenie Partnera Prywatnego. Podmiot 

Publiczny zastrzega sobie prawo weryfikacji kalkulacji przedstawionej przez Partnera 

Prywatnego oraz zgłoszenia uwag w przypadku uznania, że Partner Prywatny nie wykazał 

rzeczywistego wpływu zmian na Wynagrodzenie. W takiej sytuacji Partner Prywatny 

zobowiązany będzie do uwzględnienia uwag Podmiotu Publicznego oraz uzupełnienia bądź 

korekty przedstawionej kalkulacji. W przypadku zmiany wysokości Wynagrodzenia Partner 

Prywatny każdorazowo opracuje i doręczy Podmiotowi Publicznemu zaktualizowany 

harmonogram spłaty. Dotyczy to również sytuacji, w których Podmiot Publiczny dokona 

potrącenia kar umownych. 

30.8. Dopuszcza się zmiany osób wyznaczonych do pełnienia określonych funkcji w  realizacji 

Przedsięwzięcia, jeśli wcześniej wskazane osoby nie będą mogły pełnić swoich funkcji ze 

względów losowych, służbowych lub z powodu niewłaściwego wykonywania powierzonych 

zadań, pod warunkiem, że nowo wskazane osoby będą posiadały wiedzę I  doświadczenie nie 
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mniejsze niż osoby zmieniane. Partner Prywatny musi uzyskać zgodę Podmiotu Publicznego 

na powierzenie obowiązków nowej osobie. 

30.9.  W przypadku, gdy elementy przedmiotu Umowy wskazane w PFU, Dokumentacji 

Projektowej zostaną wycofane z produkcji lub dystrybucji, Podmiot Publiczny dopuszcza 

możliwość zmiany tych elementów na wersję o parametrach technicznych, jakościowych 

i funkcjonalnych nie gorszych niż wersja wskazana w powyższych dokumentach.  

30.10. Dopuszcza się zmianę zakresu obowiązków Stron określonych w Umowie  oraz 

Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania  na Etapie Utrzymania i Zarządzania, o ile 

taka zmiana będzie korzystna dla Podmiotu Publicznego, jak również w przypadku 

ograniczenia  zakresu Przedsięwzięcia poprzez wyłączenie z zakresu określonego na Mapie 

Lokalizacji Przedsięwzięcia, stanowiącej Załącznik nr 1 do PFU Robót Budowlanych  w 

miejscowości Borowa (ulice: Główna 656040S; ks. A. Morawca 656108S; Wesoła 656044S; 

Nadrzeczna; Sosnowa 656040S; Dębowa 656041S; Brzozowa) oraz w miejscowości  Ostrowy 

nad Okszą (ulice: Brzozowa 656056S; Leśna 656057S;  Cicha; Bór przypadku pozyskania z 

Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania projektu modernizacji dróg lokalnych w 

Gminie Miedźno. 

30.11. W przypadku wystąpienia ryzyk ponoszonych przez Podmiot Publiczny lub Partnera 

Prywatnego powodujących znaczne utrudnienie w realizacji Umowy, dopuszcza się zmiany 

Umowy w zakresie pozwalającym na prawidłową realizację Przedsięwzięcia.  

30.12. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej zmianę Umowy w zakresie określonym 

powyżej, Strona, której dotyczą okoliczności stanowiące podstawę do zmiany Umowy, 

przedstawi na piśmie drugiej Stronie propozycję zmiany Umowy wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem faktycznym i prawnym. Druga Strona jest zobowiązana terminie 7 dni 

ustosunkować się do przedstawionej propozycji na piśmie. W  przypadku niejasności lub 

potrzeby dokonania uzgodnień, Strony zobowiązują się do niezwłocznego zorganizowania 

spotkania roboczego oraz prowadzenia negocjacji w dobrej wierze w celu ustalenia wspólnej 

treści zmiany Umowy.   

30.13. Wszelkie zmiany Umowy dokonywane będą - pod rygorem nieważności – w drodze 

pisemnych aneksów podpisywanych przez Strony. Strona wnioskująca o  dokonanie zmiany 

Umowy wystąpi do drugiej Strony z pisemnym uzasadnieniem konieczności wprowadzenia 

określonej zmiany Umowy. Jeżeli zmiana Umowy nie została przewidziana w ww. katalogu 

przesłanek zmiany Umowy, wówczas możliwe jest wprowadzenie wyłącznie zmian 

nieistotnych, tj. nie powodujących zmiany zasad realizacji Umowy, w sposób, który mógłby 

wpłynąć na krąg podmiotów potencjalnie zainteresowanych realizacją Przedsięwzięcia oraz 

nie wpływających na wysokość złożonych Ofert w postępowaniu.  

30.14. Nie stanowią Zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) osób wyznaczonych do kontaktu; 

2) danych adresowych Stron; 

3) danych rejestrowych Stron; 

4) rachunków bankowych Stron; 

5) będące następstwem sukcesji uniwersalnej. 

30.15. Na wniosek Podmiotu Publicznego, Strony dopuszczają możliwość zmiany harmonogramów 

płatności Wynagrodzenia, przy czym zmiany takie nie mogą prowadzić do wzrostu 

Wynagrodzenia i muszą zostać każdorazowo uzgadniane z Instytucją Finansującą. 

30.16. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniającej Zmianę Umowy w jakimkolwiek 

zakresie, Strony zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia negocjacji w tej kwestii. Żadna 
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Zmiana Umowy nie może doprowadzić do sytuacji, w której większość ryzyka  budowy lub 

większość ryzyka dostępności w ramach Przedsięwzięcia spocznie na Podmiocie Publicznym . 

30.17. Wszystkie postanowienia dopuszczające zmianę Umowy stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody, przy czym Podmiot Publiczny nie odmówi wyrażenia zgody bez uzasadnionej 

przyczyny. 

 

31. Wypowiedzenie Umowy przez Podmiot Publiczny na Etapie Inwestycyjnym 

31.1. Podmiot Publiczny może wypowiedzieć Umowę  na Etapie Inwestycyjnym w następujących 

przypadkach: 

1) zwłoki w ukończeniu przez Partnera Prywatnego Etapu Projektowania lub Etapu Robót 

przekraczającej co najmniej 60 dni w stosunku do terminu zakończenia Etapu 

Projektowania lub Etapu Robót określonych w pkt 6 Umowy; 

2) gdy suma odszkodowań, w tym kar umownych naliczonych Partnerowi Prywatnemu na 

Etapie Inwestycyjnym przekroczy 20% Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny. 

3) zaprzestania, z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego, realizacji Dokumentacji 

Projektowej lub Robót Budowlanych i nie wznowienia realizacji powyższych prac przez 

okres kolejnych 30 dni liczonych od dnia stwierdzenia bezczynności Partnera Prywatnego 

przez Podmiot Publiczny i poinformowania o tym fakcie Partnera Prywatnego w formie 

pisemnej; 

4) niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Partnera Prywatnego, obowiązków 

na nim spoczywających na Etapie Inwestycyjnym stosownie do postanowień Umowy, 

wpływających negatywnie na jakość Dokumentacji Projektowej, Robót Budowlanych lub 

terminy realizacji obowiązków określonych w Umowie, jeżeli stan ten trwa pomimo co 

najmniej dwukrotnego pisemnego wezwania Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny 

do zaprzestania stwierdzonych naruszeń; 

5) stwierdzenia przez Podmiot Publiczny wykonywania Dokumentacji Projektowej lub  

Robót Budowlanych za pomocą Podwykonawców w sposób sprzeczny z Umową lub Ofertą 

z przyczyn leżących wyłącznie  po stronie Partnera Prywatnego, jeżeli stan ten trwa pomimo 

wcześniejszego pisemnego wezwania Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny do 

zaprzestania naruszeń; 

6) dwukrotnego nieuzasadnionego uniemożliwiania lub utrudniania wykonywania 

Podmiotowi Publicznemu uprawnień kontrolnych, o których mowa w Umowie;  

7) niedokonania Zamknięcia Finansowego Przedsięwzięcia w terminie określonym w pkt. 7.1.; 

8) stwierdzenia występowania Wad Istotnych nie dających się do usunięcia;  

9) jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli, zostaną wykryte nieprawidłowości lub zostanie 

stwierdzone niespełnienie wymagań określonych w art. 57 ust. 1–4 Prawa Budowlanego 

lub innych wymagań wynikających z Przepisów Prawa, skutkujące odmową wydania przez 

organ nadzoru budowalnego PNU chyba, że Podmiot Publiczny uzależni decyzję o 

wypowiedzeniu  Umowy, od wyników postępowania naprawczego określonego w art. 51 

Prawa Budowlanego; 

10) nierozpoczęcia przez Partnera Prywatnego niezwłocznie po przejęciu terenu budowy 

prac przygotowawczych określonych w Prawie Budowlanym oraz Robót Budowlanych, 

zgodnie z Harmonogramem Etapu Inwestycyjnego, jeżeli stan ten trwa pomimo 

wcześniejszego pisemnego wezwania Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny do 

zaprzestania naruszeń.    

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmrvge2dsltqmfyc4mzzge4dcmztgm
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11) utraty Finansowania przez Partnera Prywatnego powodującej zaprzestanie realizacji 

obowiązków określonych w Umowie; 

12) w razie stwierdzenia zgodnie z art. 35 ust. 3 Prawa Budowlanego naruszeń, w zakresie 

określonym w art. 35 ust. 1 Prawa Budowlanego przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej lub innych naruszeń skutkujących odmową zatwierdzenia 

projektu i udzielenia PNB. 

31.2. Prawo wypowiedzenia Umowy, przysługujące Podmiotowi Publicznemu na Etapie Inwestycyjnym 

może zostać wykonane  w terminie 70 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu 

uprawniającym go do wypowiedzenia Umowy i musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem 

Partnera Prywatnego do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie wyznaczonym przez Podmiot 

Publiczny, nie krótszym niż 35 dni. Prawo wypowiedzenia nie może zostać wykonane przed 

upływem wyznaczonego terminu do zaprzestania naruszeń Umowy, natomiast może zostać 

wykonane jeśli termin ten minie bezskutecznie po upływie 70 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o zdarzeniu uprawniającym do wypowiedzenia Umowy, o ile Podmiot Publiczny wystąpił z 

wezwaniem do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie na wykonanie prawa wypowiedzenia 

Umowy. 

31.3. Rozwiązanie Umowy następuje za 2-miesięcznym wypowiedzeniem, licząc od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym Podmiot Publiczny dokonał wypowiedzenia. 

31.4. Rozwiązanie Umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy 

złożonego Partnerowi Prywatnemu wraz z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej 

wypowiedzenia. 

31.5. Rozliczenie Stron w przypadku wypowiedzenia przez Podmiot Publiczny nastąpi na zasadach 

określonych w Umowie.  

 

32. Wypowiedzenie Umowy przez Partnera Prywatnego na Etapie Inwestycyjnym  

32.1. Partner Prywatny może wypowiedzieć Umowę na Etapie Inwestycyjnym w następujących 

przypadkach: 

1) trwałego i uporczywego uniemożliwiania Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny 

wykonywania obowiązków na Etapie Projektowania lub Etapie Robót, w szczególności 

poprzez zwłokę w przekazaniu Terenu budowy wynoszącą dłużej niż  14 dni; 

2) gdy suma odszkodowań, w tym kar umownych należnych od Podmiotu Publicznego na Etapie 

Inwestycyjnym, przekroczy 20% Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny. 

32.2. W przypadku o którym mowa w pkt 32.1.1), Partnerowi Prywatnemu będzie przysługiwało 

również  prawo do wstrzymania się z wykonywaniem wszelkich świadczeń, do których 

zobowiązany jest na mocy Umowy (do czasu ustania przeszkody z prawem do zachowania 

wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy). 

32.3. Prawo wypowiedzenia Umowy przysługujące Partnerowi Prywatnemu na Etapie Inwestycyjnym  

może zostać wykonane  w terminie 70 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu 

uprawniającym go do wypowiedzenia Umowy i musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem 

Podmiotu Publicznego do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie wyznaczonym przez Partnera 

Prywatnego, nie krótszym niż 35 dni. Prawo wypowiedzenia nie może zostać wykonane przed 

upływem wyznaczonego terminu do zaprzestania naruszeń Umowy, natomiast może zostać 

wykonane jeśli termin ten minie bezskutecznie po upływie 70 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o zdarzeniu uprawniającym do wypowiedzenia Umowy, o ile Partner Prywatny wystąpił z 

wezwaniem do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie na wykonanie prawa wypowiedzenia 

Umowy. 
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32.4. Rozwiązanie Umowy następuje za 2-miesięcznym wypowiedzeniem licząc od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym Partner Prywatny dokonał wypowiedzenia. 

32.5. Rozwiązanie Umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy 

złożonego Podmiotowi Publicznemu wraz z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy 

wypowiedzenia. 

32.6. Rozliczenie Stron w przypadku wypowiedzenia przez Partnera Prywatnego nastąpi na zasadach 

określonych w Umowie.  

 

33. Wypowiedzenie Umowy przez Podmiot Publiczny na Etapie Utrzymania i Zarządzania. 

33.1. Podmiot Publiczny uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w następujących przypadkach: 

1) niezapewnienia Standardów Dostępności Linii Oświetleniowej przez okres 7 następujących po 

sobie dni roboczych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Partnera Prywatnego; 

2) gdy suma kar umownych należnych od Partnera Prywatnego na Etapie Utrzymania i 

Zarządzania przekroczy 20% Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania. 

3) w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Partnera Prywatnego 

istotnych obowiązków na nim spoczywających na Etapie Utrzymania i Zarządzania stosownie 

do postanowień Umowy, uniemożliwiających bezpieczne użytkowanie drogi przy której 

znajduje się Linia Oświetleniowa przez uczestników ruchu drogowego – pomimo 

wcześniejszego wezwania do zaprzestania naruszeń wystosowanego przez Podmiot Publiczny. 

33.2. Prawo wypowiedzenia Umowy, przysługujące Podmiotowi Publicznemu, może zostać 

wykonane  w terminie 70 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu uprawniającym go do 

wypowiedzenia Umowy i musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Partnera Prywatnego 

do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie wyznaczonym przez Podmiot Publiczny, nie 

krótszym niż 35 dni. Prawo wypowiedzenia nie może zostać wykonane przed upływem 

wyznaczonego terminu do zaprzestania naruszeń Umowy, natomiast może zostać wykonane 

jeśli termin ten minie bezskutecznie po upływie 70 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zdarzeniu uprawniającym do wypowiedzenia Umowy, o ile Podmiot Publiczny wystąpił z 

wezwaniem do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie na wykonanie prawa wypowiedzenia 

Umowy. 

33.3. Rozwiązanie Umowy następuje za 2-miesięcznym wypowiedzeniem, licząc od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym Podmiot Publiczny dokonał wypowiedzenia. 

33.4. Rozwiązanie Umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy 

złożonego Partnerowi Prywatnemu wraz z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy prawnej 

wypowiedzenia. 

33.5. Rozliczenie Stron w przypadku wypowiedzenia przez Podmiot Publiczny nastąpi na zasadach 

określonych w Umowie.  

 

34. Wypowiedzenie Umowy przez Partnera Prywatnego na Etapie Utrzymania i Zarządzania. 

34.1. Partner Prywatny uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy w przypadku: 

1) trwałego i uporczywego uniemożliwiania Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny 

wykonywania obowiązków na Etapie Utrzymania i Zarządzania, określonych w Umowie; 

2) opóźnienia z zapłatą wymagalnej i bezspornej płatności na rzecz Partnera Prywatnego lub 

części należnego Partnerowi Prywatnemu Wynagrodzenia, przekraczającego co najmniej 30 

dni od upływu terminu wymagalności danej płatności; 
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3) gdy Podmiot Publiczny użytkuje Linię Oświetleniową niezgodnie z Umową lub uporczywie 

nie stosuje się do Instrukcji Użytkowania Linii Oświetleniowej, przekazanej przez Partnera 

Prywatnego i uniemożliwia to realizację obowiązków Partnera Prywatnego; 

4) gdy suma kar umownych należnych od Podmiotu Publicznego na Etapie Utrzymania i 

Zarządzania przekroczy 20% Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania. 

34.2. Prawo wypowiedzenia Umowy przysługujące Partnerowi Prywatnemu może zostać wykonane  

w terminie 70 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu uprawniającym go do 

wypowiedzenia Umowy i musi być poprzedzone pisemnym wezwaniem Podmiotu Publicznego 

do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie wyznaczonym przez Partnera Prywatnego, nie 

krótszym niż 35 dni. Prawo wypowiedzenia nie może zostać wykonane przed upływem 

wyznaczonego terminu do zaprzestania naruszeń Umowy, natomiast może zostać wykonane 

jeśli termin ten minie bezskutecznie po upływie 70 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

zdarzeniu uprawniającym do wypowiedzenia Umowy, o ile Partner Prywatny wystąpił z 

wezwaniem do zaprzestania naruszeń Umowy w terminie na wykonanie prawa wypowiedzenia 

Umowy. 

34.3. Rozwiązanie Umowy następuje za 2-miesięcznym wypowiedzeniem licząc od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym Partner Prywatny dokonał wypowiedzenia. 

34.4. Rozwiązanie Umowy następuje w drodze pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy 

złożonego Podmiotowi Publicznemu wraz z uzasadnieniem i wskazaniem podstawy 

wypowiedzenia. 

34.5. Rozliczenie Stron w przypadku wypowiedzenia przez Partnera Prywatnego nastąpi na zasadach 

określonych w Umowie.  

 

35. Kary umowne i obniżenie Wynagrodzenia. 

35.1. Kary umowne mogą być naliczane w przypadkach wskazanych w niniejszym punkcie lub 

w innych przypadkach wskazanych w Umowie lub w załącznikach. 

35.2. W przypadku naliczenia Partnerowi Prywatnemu kary umownej, Podmiot Publiczny prześle 

Partnerowi Prywatnemu notę z 30-dniowym terminem płatności. W przypadku braku zapłaty 

noty, Podmiot Publiczny według własnego wyboru ma prawo do skorzystania z zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, dokonania potrącenia kary umownej z Wynagrodzenia za Etap 

Inwestycyjny przed dokonaniem cesji wierzytelności zgodnie z postanowieniami pkt 7 Umowy, 

lub dokonania potrącenia kary umownej z Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania.  

35.3. Podmiot Publiczny poinformuje Partnera Prywatnego o planowanym potrąceniu przed jego 

dokonaniem. 

35.4. Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu karę umowną, w następujących przypadkach 

na Etapie Inwestycyjnym: 

1) brak Zamknięcia Finansowego w terminie określonym w pkt 7.1. Umowy – w wysokości 5% 

Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny;  

2) wypowiedzenia Umowy przez Podmiot Publiczny z przyczyn określonych w pkt 31 Umowy 

lub z innych określonych w Umowie przyczyn stanowiących podstawę do wypowiedzenia 

Umowy z winy Partnera Prywatnego - w wysokości 10% Wynagrodzenia za Etap 

Inwestycyjny; 

3) w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Podmiot Publiczny z przyczyn określonych w  

pkt 33 Umowy lub z innych określonych w Umowie przyczyn stanowiących podstawę do 

wypowiedzenia Umowy z winy Partnera Prywatnego - w wysokości 10% Wynagrodzenia za 

Etap Inwestycyjny; 
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4) uchylania się przez Partnera Prywatnego od usunięcia Wad Dokumentacji Projektowej w 

terminie określonym przez Podmiot Publiczny w protokole. Podmiotowi Publicznemu 

przysługuje - pod warunkiem uprzedniego wezwania do usunięcia Wad – prawo naliczenia 

Partnerowi Prywatnemu kary umownej w wysokości 0,01% Wynagrodzenia za Etap 

Inwestycyjny za każdy dzień zwłoki w usunięciu naruszeń w stosunku do terminu 

wskazanego w wezwaniu Podmiotu Publicznego; 

5) uchylania się przez Partnera Prywatnego od usunięcia Wad Robót Budowlanych  w terminie 

określonym przez Podmiot Publiczny w protokole. Podmiotowi Publicznemu przysługuje - 

pod warunkiem uprzedniego wezwania do usunięcia Wad – prawo naliczenia Partnerowi 

Prywatnemu kary umownej w wysokości 0,05% Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny, za 

każdy dzień zwłoki w usunięciu naruszeń w stosunku do terminu wskazanego w wezwaniu 

Podmiotu Publicznego; 

6) zwłoki w ukończeniu Etapu Projektowania – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia za Etap 

Inwestycyjny za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w pkt. 6.1.1)a) 

Umowy; 

7) zwłoki w zakończeniu Etapu Robót – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia za Etap 

Inwestycyjny za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w pkt. 6.1.1)b) 

Umowy; 

8) zwłoki w przekazaniu Raportu z Postępu Prac w stosunku do terminu określonego 

w Umowie – w wysokości 0,01% Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny za każdy dzień zwłoki;  

9) niezapewnienia przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego 

ubezpieczenia, o którym mowa w Umowie, w terminie w niej określonym – 0,05% 

Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny  za każdy dzień zwłoki. 

35.5. Podmiot Publiczny zapłaci Partnerowi Prywatnemu karę umowną  w przypadku: 

1) wypowiedzenia Umowy przez Partnera Prywatnego z przyczyn określonych w pkt 32 

Umowy - w wysokości 10% Wynagrodzenia za Etap Inwestycyjny; 

2) wypowiedzenia Umowy przez Partnera Prywatnego z przyczyn określonych w pkt 34 

Umowy - w wysokości 10 % Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania. 

35.6. Partner Prywatny zapłaci Podmiotowi Publicznemu karę umowną, w następujących przypadkach 

na Etapie Utrzymania i Zarządzania: 

1) zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości  

300 zł za każdy dzień zwłoki;  

2) za brak przeglądów wskazanych w Standardach Dostępności Linii Oświetleniowej 

w wysokości 1000 zł za każdy przypadek braku przeglądu; 

3) wypowiedzenia Umowy przez Podmiot Publiczny z przyczyn  leżących po stronie Partnera 

Prywatnego - w wysokości 10 % Wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania. 

4) jeżeli  w związku z niewykonaniem przez Partnera Prywatnego i z jego winy danego zakresu 

obowiązków związanych z Utrzymaniem Linii Oświetleniowej oraz jej Zarządzaniem nastąpi 

Całkowity Brak Dostępności Linii Oświetleniowej lub odpowiednio Częściowy Brak 

Dostępności Linii Oświetleniowej,  Podmiot Publiczny dokona obniżenia wynagrodzenia 

Partnera Prywatnego zgodnie z pkt 8 Załącznika nr 4 do Umowy – Standardy Dostępności 

Linii Oświetleniowej. 

35.7. Wskazane w Umowie kary umowne:  

1) mogą być kumulowane jednak ich łączna maksymalna wysokość nie może przekroczyć 20% 

wartości Kosztów Inwestycyjnych; 
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2) nie wykluczają dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,  

w przypadku gdy kwota kary umownej nie pokryje w całości poniesionej szkody, natomiast 

odszkodowanie uzupełniające może być nie wyższe niż  80% Wynagrodzenia . 

W przypadku jeśli wartość skumulowanych kar umownych będzie wyższa niż maksymalna 

wartość odszkodowania uzupełniającego, Podmiot Publiczny będzie dochodził wyłącznie zapłaty 

skumulowanych kar umownych.  

 

36. Rozliczenie Umowy 

36.1. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Partnerowi Prywatnemu przysługuje zwrot części 

Wynagrodzenia za zrealizowaną część Przedsięwzięcia, a  w przypadku jeżeli do wypowiedzenia 

umowy  doszło z przyczyn leżących po stronie Podmiotu Publicznego, Podmiot Publiczny pokryje 

koszty rozwiązania umów finansowych, na podstawie których zostało przyznane Finansowanie, 

i inne uzasadnione koszty uzyskania Zamknięcia Finansowego. Partner Prywatny zobowiązany 

jest zgłosić zrealizowany do Dnia Zakończenia Umowy zakres Dokumentacji Projektowej i Robót 

Budowlanych do odbioru, a Podmiot Publiczny zobowiązany jest do odbioru wykonanych prac, 

jeżeli spełniają one określone w Umowie warunki. 

36.2. Warunkiem wypłaty na rzecz Partnera Prywatnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 36.1 

Umowy w zakresie Robót Budowlanych jest dokonanie inwentaryzacji zrealizowanego zakresu 

Robót Budowlanych, które nie zostały potwierdzone protokołami odbiorów, z tytułu których 

Partner Prywatny dochodzi wynagrodzenia, a w zakresie sporządzonej Dokumentacji 

Projektowej - dokonanie jej odbioru. 

36.3. W terminie 30 dni od dokonania inwentaryzacji, o której mowa w pkt 36.2 Umowy, Partner 

Prywatny zobowiązany jest przedstawić Podmiotowi Publicznemu szczegółową kalkulację 

i wycenę.  W przypadku braku porozumienia co do wysokości należnej Partnerowi Prywatnemu 

części Wynagrodzenia z tytułu Robót Budowlanych wykonanych przez Partnera Prywatnego,  

wartość kosztów podlegających zwrotowi zostanie określona przez Niezależnego Eksperta 

wyznaczonego przez Strony, na koszt Partnera Prywatnego. Jednakże, w wypadku jeśli opinia 

Niezależnego Eksperta potwierdzi prawidłowe wskazanie przez Partnera Prywatnego kwoty 

należnego mu wynagrodzenia (dopuszczalna różnica +/- 2%), koszty sporządzenia opinii Strony 

pokryją po połowie. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o kary umowne nałożone na 

Partnera Prywatnego albo powiększone o kary umowne nałożone na Podmiot Publiczny. 

Ponadto, od kwoty należnej Partnerowi Prywatnemu, Podmiot Publiczny ma prawo potrącać 

przysługujące mu od Partnera Prywatnego zgodnie z postanowieniami Umowy wierzytelności z 

tytułu odpowiedzialności Partnera Prywatnego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

Umowy.  

36.4. Zapłata Wynagrodzenia za czynności i prace, które Partner Prywatny dokonał do Dnia 

Zakończenia Umowy wraz z Kosztami Finansowania, nastąpi w terminach, w wysokości 

i okresach określonych przez Strony.  

36.5. W przypadku wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron Umowy na Etapie Utrzymania i 

Zarządzania, Partnerowi Prywatnemu przysługuje Wynagrodzenie za Etap Inwestycyjny oraz 

Wynagrodzenie Etap Utrzymania i Zarządzania, w wysokości należnej za okres do Dnia 

Zakończenia Umowy. Wynagrodzenie za Etap Utrzymania i  Zarządzania za ostatni miesiąc 

realizacji Umowy zostanie obliczone proporcjonalnie do ilości dni, przez które w tym miesiącu 

trwał Etap Utrzymania i Zarządzania. Z wierzytelnością Partnera Prywatnego z tytułu 

Wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym mogą być potrącone wszelkie 

wierzytelności Podmiotu Publicznego wobec Partnera Prywatnego. Zapłata Wynagrodzenia za 
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czynności i prace, które Partner Prywatny dokonał do Dnia Zakończenia Umowy wraz z Kosztami 

Finansowania, nastąpi na zasadach analogicznych do zapłaty Wynagrodzenia za Etap 

Inwestycyjny zgodnie z Harmonogramem Spłaty Etapu Inwestycyjnego, z tym zastrzeżeniem, iż 

z chwilą rozwiązania Umowy Kwota Rozliczenia staje się bezsporną wierzytelnością 

przysługującą Partnerowi Prywatnemu wobec Podmiotu Publicznego. 

36.6. Niezależnie od przyczyn wypowiedzenia Umowy, Partner Prywatny niezwłocznie zabezpieczy na 

swój koszt roboty wykonane do Dnia Zakończenia Umowy. 

36.7. W wypadku braku osiągnięcia porozumienia co do wysokości należności Partnera Prywatnego 

(w tym w szczególności zakwestionowania opinii Niezależnego Eksperta) zastosowanie znajdzie 

Procedura Rozstrzygania Sporów. Strona przegrywająca spór (a w wypadku przeprowadzenia 

postępowania sądowego - Strona przegrywająca to postępowanie) zobowiązana jest zapłacić 

koszty sporządzenia opinii przez Niezależnego Eksperta. 

36.8. Strony postanawiają, że w przypadku złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu  Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, zawarte w niniejszej Umowie ustalenia w zakresie ich wzajemnych 

rozliczeń finansowych pozostają w mocy rozwiązaniu Umowy. 

 

37. Procedura Rozstrzygania Sporów 

37.1. W przypadku powstania między Stronami sporu na tle wykonywania niniejszej Umowy oraz 

wszczęcia przez którąkolwiek ze Stron postępowania zgodnie z niniejszą procedurą rozstrzygania 

sporów, Stronom nie wolno wstrzymać należytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z 

niniejszej Umowy.  

37.2. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu, Strony podejmą wszelkie starania dla jego 

szybkiego zakończenia mając na uwadze cel Przedsięwzięcia i efektywność realizacji postanowień 

Umowy w ramach Komisji Rozjemczej, powołanej w tym celu, zgodnie z Procedurą Rozstrzygania 

Sporów, określoną w niniejszym paragrafie. 

37.3. Komisja rozjemcza składa się z czterech członków, tj. po dwóch przedstawicieli każdej ze Stron. 

Każda ze Stron zobowiązana jest poinformować drugą Stronę o osobach wchodzących w skład 

Komisji Rozjemczej na 3 dni przed posiedzeniem składu Komisji. W obradach Komisji Rozjemczej 

mogą uczestniczyć także inne osoby, bez prawa głosu, zaproszone przez którąkolwiek ze Stron, 

pod warunkiem zaakceptowania ich obecności przez drugą Stronę.  

37.4. Posiedzenie Komisji Rozjemczej może zostać zwołane pisemnie przez każdą ze Stron, poprzez 

przesłanie wezwania do stawienia się w wyznaczonym terminie, najpóźniej na 7 dni przed 

planowanym terminem posiedzenia wraz ze wskazaniem przyczyn zwołania Komisji. Posiedzenia 

Komisji będą odbywały się w siedzibie Podmiotu Publicznego, chyba że Strony zdecydują inaczej. 

Komisja obraduje jeśli obecni są na niej wszyscy jej członkowie albo równa liczba członków 

reprezentujących każdą ze Stron.  

37.5. Komisja rozstrzyga spór jednomyślnie.  

37.6. W przypadku niemożliwości uzyskania jednomyślnego rozstrzygnięcia, Strony powołają 

Niezależnego Eksperta. W tym celu każda ze Stron wskaże po 2 ekspertów, posiadających wiedzę 

w zakresie przedmiotu sporu, z których wybrany zostanie jeden ekspert w drodze losowania. Jeśli 

wybrany w formie losowania ekspert nie przyjmie swojego wyboru, losowanie zostanie 

powtórzone do czasu skutecznego wybrania eksperta. Strony, przekażą ekspertowi krótki opis 

sporu oraz przekażą właściwą dokumentację. W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby, Strony 

przekażą ekspertowi inną, wskazaną przez eksperta dokumentację oraz udzielą wszelkich 

wyjaśnień, a także umożliwią wykonanie innych czynności, niezbędnych dla zajęcia stanowiska 

przez eksperta.  
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37.7. Ekspert przedstawi swoje stanowisko na kolejnym spotkaniu Komisji Rozjemczej, którego termin 

zostanie ustalony przez Strony biorąc pod uwagę czas konieczny na zajęcie stanowiska przez 

eksperta, po czym Strony ponownie podejmą próbę polubownego rozstrzygnięcia sporu.  

37.8. Koszty Procedury Rozstrzygania Sporów poniesie Strona, na niekorzyść której Spór został 

rozstrzygnięty. 

37.9. Spory, które nie zostaną rozwiązane w drodze negocjacji Komisji Rozjemczej w terminie 45 dni od 

wezwania do jej zwołania, rozstrzygane będą przez sąd rejonowy lub sąd  okręgowy, w zależności 

od właściwości rzeczowej właściwy według siedziby Podmiotu Publicznego. Niniejsze 

postanowienia znajduje zastosowanie także w sytuacji, gdy jedna ze Stron odmówi przystąpienia 

do negocjacji lub celowo, w złej wierze przedłuża czas ich trwania, w tym w szczególności nie 

stawia się bez uzasadnionego powodu na obrady Komisji Rozjemczej.  

 

38. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

38.1. W Dniu Zawarcia Umowy Partner Prywatny przedstawi Podmiotowi Publicznemu zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy, na sumę stanowiącą 2% Kosztów Inwestycyjnych brutto. 

38.2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w szczególności z tytułu odpowiedzialności 

odszkodowawczej Partnera Prywatnego i kar umownych. 

38.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Partnera Prywatnego w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm). 

38.4. Podmiot Publiczny zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w czterech transzach: 

1) 70% wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia Etapu 

Inwestycyjnego. 

2) 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu 60 

miesięcy Etapu Utrzymania i Zarządzania. 

38.5. W przypadku podmiotów działających w ramach konsorcjum, zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy może zostać wniesione w całości przez jednego członka konsorcjum.  

 

39. Umowy o pracę 

39.1. W związku z realizacją Przedsięwzięcia na Etapie Inwestycyjnym, Podmiot Publiczny wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Partnera Prywatnego lub Podwykonawcę osób 

wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników 

fizycznych. 

39.2. W trakcie realizacji Umowy Podmiot Publiczny uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Partnera Prywatnego lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 39.1 czynności. Podmiot Publiczny uprawniony jest w szczególności do:  
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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, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

39.3. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Podmiotu Publicznego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Partner Prywatny przedłoży Podmiotowi Publicznemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez Partnera Prywatnego lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 39.1  

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie Partnera Prywatnego lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w szczególności bez adresów, 

nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; 

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 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1000). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

39.4. Z tytułu niespełnienia przez Partnera Prywatnego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Podmiot Publiczny 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Partnera Prywatnego kary umownej 

w wysokości 300 zł, za każde stwierdzone naruszenie. 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 czynności.  
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39.5. 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. 

 

40. Odpowiedzialność członków konsorcjum 

40.1. W nawiązaniu do treści art. 7 ust. 4 Ustawy PPP w związku z art. 141 ustawy PZP, podmioty 

wchodzące w skład konsorcjum mogą wyłączyć solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

40.2. W przypadku wyboru Oferty Partnera Prywatnego za najkorzystniejszą, podmioty działające w 

ramach konsorcjum wskażą zasady odpowiedzialności poszczególnych jego członków w zakresie 

wykonania Umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z treścią 

złożonej Oferty. Wyłączenie odpowiedzialności jednego lub więcej członków konsorcjum jest 

możliwe, pod warunkiem, że inny członek konsorcjum lub członkowie konsorcjum będą ponosić 

odpowiedzialność za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.  

 

41. Gwarancja jakości 

41.1. Partner Prywatny udziela Podmiotowi Publicznemu w ramach Wynagrodzenia gwarancji jakości 

na wykonaną Dokumentację Projektową oraz Roboty Budowlane na okres 60 miesięcy liczonych 

odpowiednio od dnia podpisania odpowiedniego protokołu odbioru. 

41.2. Na urządzenia i sprzęt zainstalowane w ramach Umowy, w tym na oprawy oświetleniowe 

Partner Prywatny udziela Podmiotowi Publicznemu gwarancji jakości na okres gwarancji 

udzielonej przez producenta, nie krótszy niż 36 miesięcy odpowiednio od dnia podpisania 

protokołu odbioru Etapu Robót na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

41.3. W przypadku ujawnienia się Wady w okresie gwarancji jakości, Podmiot Publiczny dokona 

niezwłocznie zgłoszenia Partnerowi Prywatnemu tego faktu. Zgłoszenie dokonane zostanie za 

pocztą elektroniczną,  telefoniczne, faxem, lub pisemnie. 

41.4. Jeżeli Partner Prywatny nie usunie Wady w ww. terminach, Podmiot Publiczny po uprzednim 

wezwaniu Partnera Prywatnego do usunięcia Wady w terminie 14 dni chyba, że z przyczyn 

obiektywnych, niezależnych od Partnera Prywatnego nie jest to możliwe, będzie miał prawo 

usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Partnera Prywatnego. 

41.5. W przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw rzeczy, termin 

gwarancji liczy się na nowo, wyłącznie w zakresie tej rzeczy . W innych wypadkach termin 

gwarancji jakości rzeczy ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek Wady elementu, 

Podmiot Publiczny nie mógł z niego korzystać. 

41.6. W ramach gwarancji jakości Partner Prywatny zobowiązany jest do skutecznego usunięcia 

wszystkich zgłoszonych Wad, o których został powiadomiony przez Podmiot Publiczny lub 

samodzielnie je zauważył. 

41.7. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Partnera 

Prywatnego i Podmiot Publiczny w formie protokołu.  

41.8. Jeśli na zainstalowane w ramach Przedsięwzięcia urządzenia, materiały budowlane, instalacje 

producent/dostawca udziela gwarancji dłuższej niż okres udzielonej przez Partnera Prywatnego 

gwarancji jakości, to Partner Prywatny przekaże Podmiotowi Publicznemu dokumenty dotyczące 

tych gwarancji w ostatnim dniu gwarancji jakości Partnera Prywatnego. 
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41.9. Na co najmniej 30 dni przez upływem terminu  gwarancji  jakości, nastąpi  komisyjny  przegląd  

techniczny (przegląd pogwarancyjny). Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół, a 

wykryte Wady zostaną usunięte w zakreślonym przez Podmiot Publiczny terminie. W przypadku 

niedokonania przez Partnera Prywatnego przeglądu technicznego w terminie, o którym mowa 

powyżej pomimo jednokrotnego pisemnego wezwania przez Podmiot Publiczny do zaprzestania 

naruszeń, Podmiot Publiczny naliczy Partnerowi Prywatnemu karę w wysokości 10.000, zł. 

41.10. Wszelkie szkody obejmujące roboty budowlane spowodowane Aktami Wandalizmu, 

niewłaściwym użytkowaniem Linii Oświetleniowej lub Siłą Wyższą, zostaną usunięte na koszt 

Podmiotu Publicznego (Zdarzenie Odszkodowawcze).  

41.11. Gwarancja jakości nie obejmuje wad/ usterek oraz szkód spowodowanych w wyniku: 

1) ingerencji przez Podmiot Publiczny w przedmiot Umowy bez zgody Partnera Prywatnego; 

2) zmiany przez Podmiot Publiczny napięcia w sieci elektroenergetycznej przekraczającej 

dopuszczalną normę,  

3) Siły Wyższej, Aktów Wandalizmu i Niewłaściwego Użytkowania. 

 

42. Postanowienia Końcowe 

42.1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Umowy żadna ze Stron nie przeleje swoich praw ani 

nie przeniesie swoich obowiązków z tytułu Umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej 

zgody drugiej Strony.  

42.2. W przypadku uznania przez obie Strony, sąd lub inny uprawniony do tego organ, 

jakichkolwiek postanowień Umowy za nieważne  lub nienadające się do wykonania w całości 

lub w części, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy.  

42.3. W przypadku uznania jakichkolwiek postanowień Umowy za niezgodne z prawem lub 

zasadami współżycia społecznego, Strony zobowiązują się podjąć niezwłocznie negocjacje w 

celu uzupełnienia Umowy w tej części, zgodnie z Procedurą Rozstrzygania Sporów.  

42.4. Umowa podlega prawu polskiemu i należy ją interpretować zgodnie z tym prawem.  

42.5. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy  PZP 

i Ustawy o PPP, a także inne Przepisy Prawa. 

42.6. Każda ze Stron ponosi we własnym zakresie koszty zawarcia Umowy.  

42.7. Przy realizacji umowy strony zobowiązane są  do przestrzegania w wymaganym zakresie ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).  

42.8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla 

każdej ze Stron. 

42.9. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony.  

42.10. Wszystkie Załączniki stanowią integralną część Umowy.  

 

 

Podmiot Publiczny                                                      Partner Prywatny 

 

………………………………………………………     ……………………………………………………… 

 

Załączniki: 

1. Oferta Partnera Prywatnego; 
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2. PFU; 

3. Audyt Energetyczny; 

4. Standardy Dostępności Linii Oświetleniowej; 

5. Metodologia Obliczania Oszczędności. 

6. Zdarzenia Odszkodowawcze; 

7. Kalkulacja Wynagrodzenia Partnera Prywatnego; 

8. Harmonogram Spłaty Etapu Inwestycyjnego; 

9. Harmonogram Spłaty Etapu Utrzymania i Zarządzania; 

10. Dokumentacja Projektowa Podmiotu Publicznego; 

11. Wykaz Nieruchomości. 


