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POROZUMIENIE
z dnia 3 czerwca 2013 r.
w sprawie partnerstwa przy realizacji przedsięwzięcia pod nazwą
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 O na odcinku Tarnów Opolski – Kosorowice”
pomiędzy:
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego w imieniu, którego działa:
1. Przewodniczący Zarządu – Henryk Lakwa,
2. Członek Zarządu – Leonarda Płoszaj,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marioli Konachiewicz
a
Gminą Tarnów Opolski reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Pana Krzysztofa Mutza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anety Knapik
zwanych dalej partnerami
Strony postanawiają, co następuje:
§ 1. Strony porozumienia zobowiązują się do wspólnego sfinansowania na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1712 O na odcinku Tarnów Opolski
– Kosorowice” zwanego dalej przedsięwzięciem. Przedsięwzięcie będzie realizowane w całości w 2013 r.
§ 2. Całkowity koszt przedsięwzięcia wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 3.812.550,00 zł (słownie: trzy
miliony osiemset dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) w tym: roboty budowlane wg kosztorysu
inwestorskiego 3.772.549,63 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści
dziewięć złotych 63/100), nadzór inwestorski 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
§ 3. Strony porozumienia przeznaczają na realizację całości zadania wymienionego w § 1 łącznie kwotę
3.812.550,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), na którą składają się zapisane w budżetach stron na 2013 r. kwoty deklarowanych udziałów, określone odpowiednio
w § 4 i 5 niniejszego Porozumienia.
§ 4. Powiat Opolski pokryje koszty realizacji przedsięwzięcia w wysokości nie wyższej niż 3.312.550,00 złotych
(słownie: trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
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§ 5. Gmina Tarnów Opolski pokryje koszty realizacji przedsięwzięcia w formie dotacji celowej w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Kwota ta została ustalona w budżecie Gminy uchwalonym Uchwałą XXVII/164/2012 Rady Gminy Tarnów
Opolski z dnia 28.12.2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 r. (załącznik Nr 1 do Porozumienia).
§ 6. Wynikająca z ustaleń w § 5 kwota udziału Gminy Tarnów Opolski w sfinansowaniu przypadającej
na nich części kosztów pozostaje bez zmian, także w przypadku zmniejszenia kosztów realizacji całości przedsięwzięcia w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
§ 7.1. Liderem przedsięwzięcia będzie Powiat Opolski, jako główny beneficjent. Do obowiązków Lidera
należeć będzie zarządzanie przedsięwzięciem, jego właściwa realizacja, rozliczenie oraz promocja.
2. Podmiotem wszelkich praw i obowiązków w stosunku do realizowanego przedsięwzięcia będzie Powiat
Opolski.
§ 8.1. Powiat Opolski, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,
ogłosi przetarg na wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami).
2. Materiały przetargowe i organizację przetargu zapewni Powiat Opolski na własny koszt za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.
§ 9. Obowiązkiem Gminy Tarnów Opolski jest przekazanie środków finansowych na rzeczową realizację
przedsięwzięcia w roku 2013 w kwocie wskazanej w § 5.
§ 10.1. Gmina Tarnów Opolski zobowiązuje się do przekazania środków finansowych w terminie 30 dni od
daty zawarcia umowy z Wykonawcą zadania.
2. Wpłata dotacji będzie przekazana na rachunek Powiatu Opolskiego w PKO BP S.A. I O/Opole 72 1020
3668 0000 5102 0015 7123.
3. Powiat Opolski zobowiązuje się do przekazania pisemnej informacji o zawarciu umowy z Wykonawcą
zadania.
§ 11. W przypadku, gdy koszty związane z zamówieniami dodatkowymi obciążające Gminę Tarnów Opolski zostaną wyczerpane, wszelkie pozostałe koszty dotyczące zamówień dodatkowych obciążają w całości Powiat Opolski.
§ 12. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną ze stron
Porozumienia, przy czym odstąpienie nie może nastąpić po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
§ 13.1. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę w całości na Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.
2. Ostateczne rozliczenie przyznanych środków na wykonanie przedsięwzięcia nastąpi przy zachowaniu zasad określonych w § 6 i § 11.
3. Powiat Opolski przedłoży Gminie Tarnów Opolski rozliczenie z wykorzystania środków po zrealizowaniu przedsięwzięcia, w terminie 21 dni od dat całkowitego rozliczenia inwestycji.
4. Niewykorzystana część środków zostanie zwrócona Gminie Tarnów Opolski – na numer rachunku bankowego: Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007, w terminie 15 dni
po dacie dokonania zapłaty za zrealizowanie zadania określonego w § 1 niniejszego porozumienia.
§ 14. Kaucja gwarancyjna naliczona będzie od całej wartości robót i przechowywana na koncie Powiatu
Opolskiego – Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.
§ 15. Nadzór nad prowadzonymi robotami sprawowany będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.
§ 16. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 17. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 18. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu
Opolskiego i jeden dla Gminy Tarnów Opolski.
POWIAT OPOLSKI

GMINA TARNÓW OPOLSKI

Przewodniczący Zarządu

Wójt

Henryk Lakwa

Krzysztof Mutz

Wicestarosta Opolski

Skarbnik Gminy

Leonarda Płoszaj

Aneta Knapik

Skarbnik Powiatu
Mariola Konachiewicz

