
UMOWA PARTNERSKA
w sprawie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ………………………

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

1. Gminą ………………….. 
reprezentowaną przez: 
…………………………….
……………………………...
a

2.  .......................................................................................................................
.............. .............................................................................................................
............................, zwanym dalej Partnerem, reprezentowanym przez: 
………………………………

o następującej treści: 

§ 1 (Przedmiot umowy)

1. Strony zgodnie postanawiają, że tworzą Partnerstwo, które ma na celu wspólne
działanie  na  rzecz  przygotowania  realizacji  przedsięwzięcia  polegającego  na:
…………………………………………………. . z wykorzystaniem …………………. dostarczonego przez
Gminę.
2. Partnerzy stwierdzają zgodnie,  że Partnerstwo zawiązane zostało w celu realizacji
przedsięwzięcia na okres od ………………………….. do …………………………. .

§ 2 (Obowiązki Partnera)

1. Partner zobowiązuje się w ramach realizacji przedsięwzięcia do: 
a) ………..
b) ………..
2. Partner oświadcza, że:
a) dysponuje w tym celu ……………….
b) posiada ……………………

§ 3 (Obowiązki Gminy)
1. Gmina zobowiązuje się:
a) zapewnić………………………..
b) dostarczyć ……………………….
c)  koordynować  oraz  monitorować  działania  w  zakresie
………………………………………………….

§ 4 (Wynagrodzenie partnera)

1. Wynagrodzenie partnera składa się z ………………………… oraz …………………… . 
2. Gmina zobowiązuje się wypacać ………………………………………………..

§ 5 (Odstąpienie od umowy przez Partnera)

Partner  bez  pisemnej  zgody  Gminy  nie  może  odstąpić  od  wykonania  czynności
określonych umową.

§ 6 (Składnik majątkowy)

1. W celu realizacji przedsięwzięcia Gmina zobowiązuje się dostarczyć oraz przekazać
Partnerowi ……………………………………… na następujących zasadach: 



a) Partner może ………………….
b) Partner jest zobowiązany: ……………………
c) Partner ponosi odpowiedzialność ………………………..

2. Pozostałe składniki majątkowe niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia w postaci
………………………. dostarcza Partner.

§ 7 (Rozwiązanie umowy)

1. Strony mogą rozwiązać umowę za wypowiedzeniem w terminie do …………. na
koniec roku kalendarzowego.

2.  Gmina  może  rozwiązać  umowę  w  każdym  czasie  ze  skutkiem
natychmiastowym,  jeżeli  stwierdzi  rażące  zaniedbania  w  wykonywaniu  przedmiotu
umowy.

§ 8 (Przedterminowe rozwiązanie umowy)

Gmina oświadcza, zaś Partner przyjmuje do wiadomości, że za przedterminowe
rozwiązanie umowy bez uzasadnionych przyczyn grozi sankcja w postaci wykluczenia
z możliwości przystąpienia do udziału w zamówieniach organizowanych przez Gminę
na okres ……………………. od dnia wypowiedzenia umowy.

§ 9 (Zapis na sąd)

Ewentualne spory powstałe  na tle wykonania niniejszej umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu pod sąd …………………………….. 

§ 10 (Zmiany umowy)

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności. 

W  przypadku  nieskuteczności  jednego  z  postanowień  niniejszej  umowy  strony
postanawiają, że nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. 

Postanowienie  nieskuteczne  zostanie  zastąpione  postanowieniem  najbardziej
zbliżonym  do  pierwotnej  woli  stron  w  drodze  aneksu  zawartego  na  piśmie  pod
rygorem nieważności.

§ 11 (Postanowienia końcowe)

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu podpisania.
2. Niniejsza umowa pozostaje w mocy do dnia upływu okresu obowiązywania Umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 
19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz przepisy Kodeksu 
cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w ..... jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
dla każdej
ze Stron.


