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POROZUMIENIE NR ZP.CRU-000200/10

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

zawarte pomiędzy: 
Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego z siedzibą 
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 10 w osobach: 
1. inż. Jóźef Tetla - Starosta Powiatu Pszczyńskiego 
2. mgr Zygmunt Jeleń - Wicestarosta Powiatu Pszczyńskiego 
zwanym w dalszej treści „Powiatem” 
a: 
Gminą Pszczyna reprezentowaną przez Burmistrza z siedzibą 43-200 Pszczyna, ul. Rynek 2 
w osobie: 
mgr Krystian Szostak - Burmistrz Pszczyny 
zwaną w dalszej treści „Gminą”, 
łącznie zwanymi w dalszej treści „stronami” 

§ 1. 

Działając w oparciu o umowę Nr GK.IV/07 z dnia 3 lipca 2007r. i aneks nr 2 z dnia 25 marca 2010r. Strony 

ustalają zakres prac do wykonania w 2010r. : 

1. Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej 4121S tj. ul. K. Świerczewskiego 

w Porębie; 

2. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4119S tj. ul. Bieruńskiej w Pszczynie, na odcinku od ul. 

Sucharskiego do przejazdu kolejowego, długości około 200 m.; 

3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4128S tj. ul. Zawadzkiego w Ćwiklicach, długości około 300 

m.; 

4. Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ul. Studzienickiej w Piasku wraz z przebudową 

skrzyżowania z ul. Katowicką i ul. Dworcową; 

5. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4121S tj. ul. Batalionów Chłopskich w Pszczynie, długości 

około 150 m.; 

6. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4143S tj. ul. Tetmajera w Łące, długości około 100 m. 

§ 2. 

1. Udział finansowy stron niniejszej umowy będzie się kształtował następująco: 

- Gmina – 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) 

- Powiat – 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100). 

2. Ostateczna wartość zadań wymieniona w § 1 zostanie określona po przeprowadzeniu postępowania 

o udzielenie zamówień publicznych. 

3. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, łączna wartość 

zadań wymienionych w § 1 będzie mniejsza od łącznej kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, to 

udział finansowy Gminy w tak określonej wartości również ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu. 
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4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oferty będą 

przekraczały kwotę kreśloną w ust. 1 niniejszego paragrafu, strony zastrzegają sobie możliwość podjęcia 

decyzji o odstąpieniu od realizacji któregoś z zadań lub zwiększenia udziału finansowego. 

5. Zadania określone w § 1 pkt 1 i pkt 4 realizowane będą wyłącznie ze środków Powiatu. 

§ 3. 

Obowiązki w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

przeprowadzenia i nadzorowania inwestycji spoczywają na Powiecie. Gmina zastrzega sobie prawo do 

zapoznania się z treścią projektu, specyfikacji przetargowej (wraz z umową), przebiegiem procedury 

przetargowej i jej wynikiem, a także do udziału w odbiorze robót. Kopie umów z wykonawcami robót dla zadań 

wymienionych w §1 zostaną przekazane do wiadomości Gminie. 

§ 4. 

1. Podstawą dokonania przez Gminę przelewu na konto Powiatu nr 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001 

będą przedłożone kopie faktur wraz z kopiami protokołów odbioru robót poszczególnych zadań wymienionych 

w §1, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Powiat. 

2. Rozliczenie przekazanych środków Powiat dostarczy Gminie w terminie 30 dni od daty odbioru robót 

poszczególnych zadań wymienionych w §1. Gmina dokona przelewu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty 

otrzymania wyżej wymienionych dokumentów. 

§ 5. 

Ze strony Powiatu obowiązki wynikające z niniejszej umowy będą realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg 

w Pszczynie. 

§ 6. 

Umowę niniejszą Strony zawierają na czas określony do dnia 15.12.2010r. 

§ 7. 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 8. 

Niniejszą umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron i 1 

przeznaczony do publikacji. Stroną odpowiedzialną za publikację jest Gmina. 

POWIAT GMINA 
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Starosta 

inż. Józef Tetla

Wicestarosta 

mgr Zygmunt Jeleń

Burmistrz Pszczyny 

Krystian Szostak


