
 

 

POROZUMIENIE NR 1/2020 

BURMISTRZA KISIELIC 

z dnia 20 marca 2020 r. 

zawarte w dniu 20.03.2020 r. pomiędzy Gminą Kisielice z siedzibą 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 5, 

reprezentowaną przez: Burmistrza Kisielic - Rafała Ryszczuka przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

Kisielice: Sergiusza Sikorskiego zwaną dalej „Przejmującą"  

a Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez 

pełnomocników: 1. Mirosława Nicewicza - Dyrektora Oddziału, 2. Jarosława Kaczora- Zastępcę 

Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie,                        

Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, zwanym dalej „Przekazującym" lub „GDDKiA Oddział 

w Olsztynie" zwanych dalej łącznie „Stronami" 

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2068, z  późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn.zm.) Strony zawierają Porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1.  Na mocy niniejszego Porozumienia, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jako 

Zarządca drogi krajowej nr 16 niniejszym powierza Przejmującej całoroczne utrzymanie chodników, ścieżek 

rowerowych, ciągów pieszo - rowerowych oraz zieleni znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 

16 od km 47+012 do km 50+402 oraz 16b w km 0+000 do km 0+350, zgodnie z Opisem czynności 

utrzymaniowych („ÓCU"), stanowiącym załącznik nr 1 do Porozumienia. 

2. Wykaz obiektów do utrzymania zawiera załącznik nr 2 do Porozumienia. 

§ 2. 1.  Porozumienie zostaje zawarte na okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r. 

2. Niniejsze Porozumienie może być wypowiedziane przez każdą ze Stron z zachowaniem 

dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

3. Niezależnie od ust. 2 Przekazujący ma prawo do wypowiedzenia Porozumienia ze skutkiem 

natychmiastowym z ważnych powodów, w szczególności w przypadku: 

1) stwierdzenia przez Przekazującego pięciokrotnego wykonywania którejkolwiek z usług określonej w Opisu 

czynności utrzymaniowych niezgodnie z zapisami OCU, pomimo pisemnego powiadomienia złożonego 

przez Przekazującego, 

2) stwierdzenia przez Przekazującego trzykrotnego zaniechania realizacji którejkolwiek z usług określonych 

w Opisu czynności utrzymaniowych w ciągu jednego miesięcznego okresu rozliczeniowego, 

3) nie wywiązywania się przez Przejmującą z obowiązków stanowiących przedmiot niniejszego 

Porozumienia. 

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu musi zostać złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 3. 1.  Przejmująca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia i szkody powstałe u osób 

trzecich, w tym Przekazującego, w wyniku lub w związku z wykonywaniem Porozumienia, w tym związane 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zadań określonych w § 1 Porozumienia i zwalnia 

Przekazującego z odpowiedzialności. 
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2. Przejmująca uzyska zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas wykonywania prac. W tym celu 

zobowiązana jest do dopełnienia następujących formalności: 

1) Przekazania w ciągu 7 dni od daty zawarcia Porozumienia czterech egzemplarzy opracowanych projektów 

organizacji ruchu na czas wykonywania prac (PCOR), do zaopiniowania przez Komendanta 

Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Projekty powinny być przygotowywane w oparciu o aktualne, 

dostępne na stronie GDDKiA, zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie 

typowych schematów znakowania prac oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym; 

2) przekazania zaopiniowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, czterech 

egzemplarzy PCOR, do zatwierdzenia w Oddziale GDDKiA w Olsztynie; 

3) w przypadku, gdy Przejmująca zostanie wezwana do naniesienia poprawek w PCOR, naniesienia poprawek 

i ponownego przekazania do zatwierdzenia w Oddziale GDDKiA w Olsztynie. 

3. Przejmująca zapewni prawidłowe zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac poprzez ustawienie 

własnego oznakowania, zgodnie z odpowiednim schematem projektu organizacji robót na czas prowadzenia 

prac, zatwierdzonym przez Przekazującego. 

4. Na stronie Przejmującej spoczywa obowiązek publikacji niniejszego porozumienia w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym. 

5. Wykonanie przedmiotu Porozumienia może być weryfikowane na bieżąco przez pracowników GDDKiA 

Oddział w Olsztynie, Rejon w Ostródzie. 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie zadań, o których mowa w § 1 z ramienia GDDKiA Oddziału 

w Olsztynie Rejonu w Ostródzie jest Pan Jan Piotrak oraz Pan Bogdan Paszkowski. 

7. Osobą upoważnioną do kontaktu z ramienia Przejmującej jest Pan Roman Czyżewski. 

§ 4. 1.   Za wykonanie zadań, o których mowa w § 1 Strony ustalają łączną kwotę ryczałtową brutto:          

190 800,00 zł, słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych, zgodną z protokołem z negocjacji, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Łączna kwota ryczałtowa wypłacana będzie w równych 24 ratach miesięcznych. Miesięczna kwota 

ryczałtowa brutto wynosi: 7 950,00 zł, słownie: siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych. 

3. Kwota określona w ust. 1 i ust. 2 nie podlega waloryzacji przez cały okres obowiązywania Porozumienia. 

4. Miesięczna kwota ryczałtowa za niepełny miesiąc, w którym nastąpi rozpoczęcie lub zakończenie 

wykonywania usług stanowić będzie kwotę proporcjonalną do ilości dni w danym miesiącu. W takim 

przypadku miesięczna kwota ryczałtowa zostanie podzielona przez ilość dni w danym miesiącu, a otrzymana 

w ten sposób wartość pomnożona przez ilość dni od dnia przejęcia, protokołem przekazania utrzymania przez 

Przejmującą do dnia zakończenia danego miesiąca (w przypadku rozpoczęcia usług w trakcie trwania danego 

miesiąca) lub od pierwszego dnia miesiąca do dnia przekazania utrzymania Przekazującemu (w przypadku 

zakończenia usług w trakcie trwania danego miesiąca). 

5. Za wykonanie zadań określonych w § 1, Przejmująca wystawi dla GDDKiA Oddział w Olsztynie, Rejon 

w Ostródzie, ul. Paderewskiego 3, 14-100 Ostróda, NIP 739-32-79711, miesięczną fakturę. 

§ 5. 1.  GDDKiA Oddział w Olsztynie będzie przelewać należność z tytułu wykonania zadań określonych 

w § 1 na rachunek bankowy Przejmującej wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Przejmująca jest upoważniona do wystawiania faktur bez podpisu Przekazującego. 

§ 6. Zmiana postanowień niniejszego Porozumienia wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

§ 7. 1.   W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszego Porozumienia mają zastosowanie przepisy 

prawa, w tym Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle wykonania Porozumienia Strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu 

właściwemu sądowi powszechnemu w Olsztynie. 

3. Integralną częścią Porozumienia są następujące załączniki: 
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1) Opis czynności utrzymaniowych (OCU), 

2) Wykaz obiektów do utrzymania. 

§ 8. Niniejsze Porozumienie sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 

dwa egzemplarze otrzymuje GDDKiA Oddział w Olsztynie i Przejmująca. 

 

Przekazujący       Przejmująca 

   

z up. mgr inż. Mirosław Nicewicz                                                      Burmistrz Kisielic 

          Dyrektor Oddziału                                                                 mgr Rafał Ryszczuk 

 

   z up. inż. Jarosław Kaczor                                                                Skarbnik Gminy 

Zastępca Dyrektora Oddziału                                                        mgr Janina Malinowska 
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