DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 4 czerwca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:

TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 1638

Data: 2018-06-04 14:05:07

POROZUMIENIE
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie wspólnego sfinansowania i realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania
drogi powiatowej nr 1514 O (ul. Nyskiej) z drogą powiatową nr 1538 O (ul. Krótką) w m. Grabin”
zawarta pomiędzy:
Powiatem Opolskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Opolskiego w imieniu, którego działa:
1. Starosta Opolski – Henryk Lakwa
2. Wicestarosta Opolski – Leonarda Płoszaj
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Marioli Konachiewicz
a
Gminą Niemodlin reprezentowaną przez Burmistrza Niemodlina – Dorotę Koncewicz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Alicji Domalewskiej
zwanych dalej partnerami.
Strony postanawiają, co następuje:
§ 1.1. Strony Porozumienia zobowiązują się do wspólnego sfinansowania, na zasadach określonych
w niniejszym Porozumieniu, zadania pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1514 O
(ul. Nyskiej) z drogą powiatową nr 1538 O (ul. Krótką) w m. Grabin”. Zadanie będzie realizowane w całości
w 2018 r.
2. Strony Porozumienia przeznaczają na realizację zadania wymienionego w ust. 1 łącznie kwotę 79.978,33 zł
(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 33/100), ustaloną wg kosztorysu
inwestorskiego, na którą składają się zapisane w budżetach stron na 2018 r. kwoty deklarowanych udziałów,
określone w § 2 niniejszego Porozumienia.
3. Ostateczny koszt realizacji zadania zostanie ustalony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
na jego realizację.
§ 2.1. Powiat Opolski pokryje koszty realizacji zadania określonego w § 1 Porozumienia w wysokości nie
wyższej niż 49.978,33 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 33/100),
co stanowi ok. 62% całkowitego kosztu zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2, określonego kosztorysem
inwestorskim.
2. Gmina Niemodlin udziela Powiatowi Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wydatki
bieżące związane z realizacją zadania określonego w § 1 Porozumienia, w wysokości nie wyższej niż 30.000,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), co stanowi ok. 38% całkowitego kosztu zadania, o którym mowa
w § 1 ust. 2, określonego kosztorysem inwestorskim.
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§ 3.1. Powiat Opolski za pośrednictwem jednostki organizacyjnej – Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,
jako Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na wykonanie zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami).
2. Powiat Opolski zawrze umowę z Wykonawcą wybranym w trybie określonym w ust. 1 i będzie nadzorował
jej wykonanie.
§ 4.1. W przypadku wyboru Wykonawcy, który zaoferuje za zakres robót wyszczególniony w kosztorysie
inwestorskim cenę niższą niż określona w § 1 ust. 2 Porozumienia, udział finansowy stron nie ulega zmianie,
a zaoszczędzone środki będą przeznaczone na roboty uzupełniające i dodatkowe (w przypadku ich wystąpienia)
na tym zadaniu w 2018 r. do kwot zadeklarowanych, określonych w § 2 Porozumienia.
2. W przypadku wyboru Wykonawcy, który zaoferuje za zakres robót wyszczególnionych w kosztorysie
inwestorskim cenę niższą niż w § 1 ust. 2 Porozumienia i nie wystąpienia robót uzupełniających i dodatkowych
na tym zadaniu w 2018 r., lub gdy wartość tych robót łącznie z zaoferowaną kwotą za wykonanie robót
wyszczególnionych w kosztorysie inwestorskim będzie niższa niż w § 1 ust. 2, ustala się następujący udział
finansowy stron:
1) Powiatu Opolskiego 62% całkowitego kosztu zadania, o którym mowa w § 1;
2) Gminy Niemodlin 38% całkowitego kosztu zadania, o którym mowa w § 1.
3. Koszty zadania przekraczające kwotę wskazaną w § 2 ust. 2 nie będą obciążać Gminy Niemodlin.
§ 5.1. Obowiązkiem Gminy Niemodlin jest przekazanie środków finansowych na rzeczową realizację
zadania w roku 2018 w kwocie wskazanej w § 2 ust. 2 Porozumienia.
2. Powiat Opolski zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane od Gminy Niemodlin środki finansowe wyłącznie
na realizację zadania określonego w § 1 Porozumienia.
§ 6.1. Gmina Niemodlin zobowiązuje się do przekazania kwoty dotacji, o której mowa w § 2 ust. 2,
w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą zadania przelewem na rachunek Powiatu Opolskiego
w PKO BP S.A. I O/Opole 72 1020 3668 0000 5102 0015 7123.
2. Powiat Opolski zobowiązuje się do przekazania Gminie Niemodlin pisemnej informacji o zawarciu
umowy z wykonawcą w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.
§ 7.1. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą przez Wykonawcę w całości na Powiat Opolski –
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu.
2. Powiat Opolski przedłoży Gminie Niemodlin rozliczenie z wykorzystania środków po zrealizowaniu
przedsięwzięcia, w terminie 15 dni od daty całkowitego rozliczenia zadania przy zachowaniu zasad proporcjonalności
określonych w § 2 oraz § 4 Porozumienia.
3. Niewykorzystana część środków lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem zostanie zwrócona
Gminie Niemodlin na nr rachunku bankowego: 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001 na zasadach określonych
w przepisach art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
4. Gmina Niemodlin zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykorzystania dotacji w szczególności
poprzez udostępnienie dokumentów źródłowych.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. Porozumienie ulega rozwiązaniu w przypadku odstąpienia od realizacji zadania przez jedną ze stron
Porozumienia, przy czym odstąpienie nie może nastąpić po zawarciu umowy z wykonawcą zadania.
§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: dwa dla Powiatu
Opolskiego i jeden dla Gminy Niemodlin.
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§ 12. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
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