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POROZUMIENIE NR 8/2016
zawarte w dniu 11 lutego 2016 r.

pomiędzy:
Powiatem Gliwickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego z siedzibą w Gliwicach przy ulicy
Zygmunta Starego 17, w imieniu którego działają:
1) Waldemar Dombek – Starosta Gliwicki
2) Ewa Jurczyga – Wicestarosta Gliwicki
zwanym w dalszej części „Powiatem Gliwickim”
a
Powiatem Strzeleckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z siedzibą w Strzelcach
Opolskich przy ulicy Jordanowskiej 2, w imieniu którego działają:
1) Józef Swaczyna – Starosta Strzelecki
2) Janusz Żyłka – Wicestarosta Strzelecki
zwanym w dalszej części „Powiatem Strzeleckim”
Działając na podstawie:
1) art. 4 ust. 1 pkt 6 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1445 z późn. zmianami);
2) art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 460 z późn. zm.);
3) art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164);
4) uchwały nr XIV/126/2016 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania
Powiatowi Strzeleckiemu zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową nr 2940S
w celu realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i 1457O na odcinku Rudziniec –
Niezdrowice”;
5) uchwały nr XVI/157/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia
zadana publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową
zostaje zawarte Porozumienie o następującej treści:
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§ 1.1. Powiat Gliwicki upoważnia Powiat Strzelecki do realizacji zadania z zakresu zarządu drogami
powiatowymi, zwanego dalej „zadaniem”, polegającego na rzeczowym wykonaniu robót budowlanych
związanych z przebudową drogi powiatowej Nr 2940S w ramach planowanego zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2940S i 1457O na odcinku Rudziniec - Niezdrowice”.
2. Zakres rzeczowy robót budowlanych dla zadania wymienionego w ust. 1 wykonany zostanie w roku 2016
zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną przez Strony dokumentacją projektową oraz uzyskanym pozwoleniem
na budowę.
3. Powiat Gliwicki upoważnia Powiat Strzelecki do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz Powiatu Gliwickiego, na podstawie
art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
a) ustalenia szacunkowej wartości wspólnego zamówienia publicznego,
b) przygotowania dokumentacji przetargowej, w tym specyfikacji istotnych warunków wspólnego zamówienia
publicznego,
c) wykonywania obowiązków kierownika zamawiającego,
d) powołania członków komisji przetargowej,
e) zapewnienia odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej,
f) zamieszczania ogłoszeń we właściwych publikatorach,
g) oceny wykonawców pod kątem spełnienia przez nich warunków udziału w postępowaniu,
h) oceny ofert i wybór najkorzystniejszej oferty a w razie potrzeby powołanie biegłych,
i) unieważnienia postępowania w przypadkach określonych w przepisach prawa,
j) wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu odwoławczym w przypadku skorzystania
przez wykonawców ze środków ochrony prawnej,
k) przechowywania i zabezpieczenia dokumentacji przetargowej,
l) pełnej obsługi administracyjno-biurowej i wyposażenia technicznego komisji przetargowej.
4. Opracowana przez Powiat Strzelecki specyfikacja istotnych warunków wspólnego zamówienia publicznego,
zwana dalej SIWZ, zawierająca szczegółowy opis oraz ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu wspólnego
zamówienia publicznego podlega przed ogłoszeniem postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia
publicznego udostępnieniu do wglądu Powiatowi Gliwickiemu celem akceptacji lub wniesienia uzasadnionych
uwag.
5. W przypadku wniesienia przez Powiat Gliwicki uzasadnionych uwag do SIWZ, Powiat Strzelecki
zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od daty ich otrzymania, przeprowadzić z Powiatem Gliwickim
konsultacje drogą elektroniczną w celu uzgodnienia ostatecznego brzmienia SIWZ.
6. Powiat Gliwicki upoważnia Powiat Strzelecki do zawarcia w jego imieniu z wykonawcą/wykonawcami
wybranym/wybranymi w wyniku postępowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego Umowy
na rzeczowe wykonanie robót budowlanych dla zadania określonego w § 1 ust. 1 w zakresie drogi powiatowej
nr 2940S zgodnie z warunkami realizacji zamówienia publicznego - udzielając tym samym Powiatowi
Strzeleckiemu pełnomocnictwa do tych czynności.
§ 2. Do obowiązków Powiatu Strzeleckiego należy w szczególności:
a) zapewnienie nadzoru budowlanego wraz z nadzorem specjalistycznym właściwych jednostek, jeżeli taki
nadzór będzie konieczny,
b) sprawdzenie zasadności i prawidłowości wystawianych przez Wykonawcę faktur,
c) dokonanie odbioru i rozliczenie zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) przedkładanie na żądanie Powiatu Gliwickiego dokumentów dotyczących realizacji zadania.
§ 3.1. Szacunkowa wartość zadania określonego w § 1 ust. 1 wynosi brutto 668 882,30 zł (słownie: sześćset
sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 30/100).
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2. Wszelkie koszty poniesione z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego będą pokrywane w wysokości 50%
przez każdą ze Stron przy czym do 50% kosztów każdej Strony wlicza się proporcjonalną część dofinansowania
środkami rezerwy subwencji ogólnej, o których mowa w § 5 ust. 1.
3. Powiat Gliwicki zastrzega sobie, że udział własny w kosztach realizacji zadania inwestycyjnego nie będzie
większy niż 167 221 zł.
4. Powiat Strzelecki zobowiązuje się do zawarcia w umowach z wykonawcą robót i osobą pełniącą funkcję
inspektora nadzoru inwestorskiego (Wykonawcą nadzoru inwestorskiego), postanowień mówiących o tym, iż
faktury VAT zostaną wystawione w wysokości 50% kosztów na Powiat Strzelecki i 50% kosztów na Powiat
Gliwicki. Projekt umowy z Wykonawcami zostanie zaakceptowany przez Strony porozumienia przed jej zawarciem.
5. Po zakończeniu prac Strony sporządzą protokół odbioru inwestycji z udziałem wyznaczonych
przedstawicieli Stron porozumienia oraz Wykonawcy.
6. Po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w ust. 4, Powiat Gliwicki i Powiat Strzelecki zobowiązują się do
zapłaty faktur VAT wystawionych zgodnie z ust. 3 w terminie i na warunkach ustalonych w umowie z Wykonawcami.
7. Rozliczenie zadania określonego w § 1 nastąpi na podstawie ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy,
określonego po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie
z zawartymi umowami.
§ 4.1. Powiat Strzelecki zapewni czynny udział Powiatu Gliwickiego reprezentowanego przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Gliwicach w czynnościach związanych z rzeczową realizacją robót budowlanych na drodze
powiatowej nr 2940S, na każdym etapie ich wykonania.
2. Powiat Strzelecki zapewni udział Powiatu Gliwickiego reprezentowanego przez przedstawiciela Zarządu
Dróg Powiatowych w Gliwicach w czynnościach odbioru końcowego zadania.
W przypadku zgłoszenia przez przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach uzasadnionych,
pisemnych zastrzeżeń co do jakości wykonanych prac, Powiat Strzelecki odmówi odbioru robót budowlanych,
stosownie do okoliczności faktycznych lub prawnych, w całości lub w części.
§ 5.1. Strony zakładają, że realizacja zadania wymienionego w § 1 ust. 1 odbywać się będzie przy
dofinansowaniu środkami rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
2. Stroną składającą wniosek o dofinansowanie środkami rezerwy subwencji ogólnej zadania inwestycyjnego,
o którym mowa w § 1 ust. 1, będzie Powiat Strzelecki.
3. Dla potrzeb złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Strony zabezpieczyły środki na sfinansowanie
udziałów własnych realizowanego tytułu inwestycji drogowej: w tym Powiat Gliwicki – 167 221 zł, Powiat
Strzelecki – 170 000 zł.
4. W przypadku braku dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 1, Strony zobowiązują się do zgodnego
wprowadzenia zmian w Porozumieniu w zakresie ostatecznych proporcji finansowych, lub też zastrzegają sobie
prawo do odstąpienia od Porozumienia.
§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego i Opolskiego.
§ 7. Wszelkie zmiany w porozumieniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy
o samorządzie powiatowym oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze w celu
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.
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