
 

 

POROZUMIENIE 

 

zawarte w dniu 12.04.2019r.  

pomiędzy Gminą Pieszyce, z siedzibą w Pieszycach, ul. Kościuszki 2  

reprezentowaną przez: Dorotę Konieczną – Enözel – Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce,  

przy kontrasygnacie skarbnika Marty Brzuszkiewicz,  

zwaną dalej Gminą Pieszyce lub Liderem Projektu  

a 

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnica 

z siedzibą w Świdnicy,  

ul. Sikorskiego 11 reprezentowaną przez:  

Nadleśniczego Pana Romana Bereźnickiego, zwaną dalej Nadleśnictwem  

o następującej treści: 

§ 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zakresu prac, praw i obowiązków stron oraz 

zasad współpracy w ramach wspólnie zaplanowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

gminnej nr 117695D w miejscowości Kamionki w granicach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi: 

21/2, 21/3 obręb Kamionki w gminie Pieszyce”. 

§ 2. 1. Strony ustalają, że „Liderem projektu” w odniesieniu do zadania wymienionego w § 1 będzie Gmina 

Pieszyce. 

2. W ramach prowadzonych postępowań dla zadania wymienionego w § 1 Gmina Pieszyce pełniąc funkcję 

„Lidera projektu”, zobowiązuje się w szczególności do: 

a) obsługi postępowań w zakresie administracyjno-biurowym, tj. koordynacji wszelkich prac związanych 

z przygotowaniem, wykonaniem a następnie rozliczeniem inwestycji; 

b) przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 

c) udzielenia zamówienia i zawarcia w imieniu stron Porozumienia umowy na roboty budowlane, określone 

w dokumentacji budowlanej; 

d) prowadzenia prac związanych z monitorowaniem oraz nadzorowaniem prawidłowej realizacji projektu, 

e) zamieszczania ogłoszeń we właściwych publikatorach, 

f) przechowywania i zabezpieczania dokumentacji przetargowej. 

3. Nadleśnictwo zobowiązuje się do: 

a) pokrycia kosztów wskazanych w § 4 w terminie i wysokości ustalonej z wykonawcą. 

§ 3. 1. Strony porozumienia zgodnie oświadczają, że na dzień podpisania porozumienia dokumentacja 

budowlana, na którą składają się: projekt budowlany, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót wraz z zaświadczeniem organu o braku podstaw do wniesienia 

sprzeciwu, zostały przygotowane i pozyskane przez Gminę Pieszyce. 
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2. Nadleśnictwo Świdnica upoważnia Gminę Pieszyce do zawarcia umowy wskazanej w § 2 ust. 2 pkt c). 

W umowie jako Zamawiający wskazane zostaną: Nadleśnictwo Świdnica  i Gmina Pieszyce. 

§ 4. 1. Orientacyjna wartość inwestycji została określona w kosztorysie inwestorskim na kwotę brutto: 

56 417,57 zł. 

2. Koszt realizacji zadania wymienionego w § 1 określi kosztorys ofertowy Wykonawcy wyłonionego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Koszty zostaną pokryte przez partnerów Porozumienia w następujący sposób: Gmina Pieszyce – 20% 

kosztów, Nadleśnictwo Świdnica – 80% kosztów. 

§ 5. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarte na czas realizacji zadania 

określonego w § 1. 

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 326) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r., poz. 80). 

§ 6. Porozumienie zostało zawarte w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze  

dla każdej ze stron. 

§ 7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce: 

D. Konieczna-Enozel 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Świdnica:  

R. Bereźnicki 
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