
DrukNr fo Jmd6 
Projekt z dnia W-W MAgm. 

UCHWALA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 
z dnia 2016 r. 

w sprawie wyraienia zgody na zawarcie pnez Miasto Ecidi porozumienia o wspcilpracy 
z Gminq Konstantynciw E6dzki. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o sarnorzqdzie grninnym @z. U. z 201 5 r. poz. 15 15 i 1890), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$ 1. 1. Wyraia siq zgodq na zawarcie przez Miasto L6di porozumienia o wsp6bracy 
z Gminq Konstantyn6w L6dzki w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na budowq 
drogi bez nazwy od wlqczenia do wqzla komunikacyjnego ,,Konstantyn6w L6dzki" na S-14 
do now0 wybudowanego odcinka ul. Sp6ldzielczej na terenie Konstantynowa Lbdzkiego. 

2. Projekt porozumienia, o kt6rym mowa w ust. 1 stanowi zalqcznik do uchwaly. 

$ 2. Maksymalny udzial finansowy Miasta Lodzi w realizacji porozumienia, o kt6rym 
mowa w $ 1 ust. 1, okre9la siq na kwotq 100.000,00 zl (slownie: sto tysiqcy zlotych). 

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 

$ 4. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 
Prezydent Miasta Lodzi 



Zalqcznik 
do uchwaly Nr 
Rady Miej skiej w Eodzi 
z dnia 2016 r. 

POROZUMIENIE 0 WSPO~PRACY 
z dnia 2016 r. 

w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na budowq drogi bez nazwy 
od wlqczenia do wqzla komunikacyjnego ,,Konstantynbw Ebdzki" na S-14 do nowo 
wybudowanego odcinka ul. Sp6ldzielczej na terenie Konstantynowa Lbdzkiego 

zawarte pomiqdzy: 
Miastem hbdi, 
z siedzibq przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 E6di, posiadajqcym NIP 725-00-28-902 
oraz REGON 472057632, reprezentowanyrn przez: 
Hanne Zdanowskq - Prezydenta Miasta Eodzi, 

Gminq Konstantynbw Lbdzki, 
z siedzibq przy ul. Zgierskiej 2, 95-050 Konstantyn6w Lbdzki, posiadajqcq 
NIP 73 1 - 19-93-975 oraz REGON 472057690, reprezentowanq przez: 
Henryka Brzyszcza - Burmistrza Konstantynowa E6dzkieg0, 

zwane dalej Stronami. 

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 20 15 r. poz. 15 15 i 1890) oraz uchwal Nr ............ .Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia ............... r. i Nr .......... Rady Miejskiej w Konstantynowie 
L6dzkim z dnia .......... r., 

dgqc do wsp6lpracy na rzecz poprawienia sposobu skomunikowania Miasta Lodzi 
oraz Gminy Konstantyn6w L6dzki z pozostalq czqSciq kraju poprzez zapewnienie wsp6lnego 
dojazdu do projektowanego wqzla komunikacyjnego ,,Konstantyn6w Ebdzki" na drodze 
ekspresowej S-14 lqczqcej istniejqcq autostrade A-2 (w kierunku p6lnocnym) i istniejqcq 
droge ekspresowq S-8 (w kierunku pohdniowym) oraz: 

- majqc na uwadze polityke zr6wnowazonego rozwoju, kt6rej jednym 
z najwainiejszych element6w jest rozw6j bezpiecznego, niezawodnego i przyjaznego 
Srodowisku transportu, co zostanie zapewnione poprzez zminimalizowanie iloici 
Srodk6w transportu tranzytowego i wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren 
miejski, 

- chcqc doprowadzik do poprawy jakoSci iycia mieszkaiic6w obydwu gmin, 
- bedqc Swiadomym, iz jest to mozliwe jedynie za sprawq wsp6lnie podejmowanych 

dzialaii na rzecz optymalnego wykorzystania zasobow i moiliwoSci samorzqdbw, 
- dostrzegajqc ogrornne szanse rozwoju regionu, 



Strony postanawiajq, zawrzeC porozumienie o wsp6lpracy, zwane dalej ,,porozumieniem", 
o nastqpujqcej treSci: 

6 1. 
Przedmiotem porozumienia jest ustalenie podstawowych zalozen i zasad wsp6lpracy Stron 
w zakresie realizacji zadania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej na budowq drogi 
bez nazwy od wlqczenia do wqzla komunikacyjnego ,,Konstantyn6w L6dzki" na S-14 
do now0 wybudowanego odcinka ul. Sp6ldzielczej na terenie Konstantynowa E6dzkiegom. 

6 2- 
W ramach realizacji porozumienia wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz 
z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na budowq drogi bez nazwy 
od wlqczenia do wqzla komunikacyjnego ,,Konstantyn6w L6dzki" na S-14 
do nowobudowanego odcinka ul. Sp6ldzielczej na terenie Konstantynowa E6dzkieg0, wraz 
z badaniami geologicmymi, inwentaryzacjq zieleni oraz innymi materialami niezbqdnyrni 
do uzyskania decyzji warunkujqcej rozpoczqcie rob6t budowlanych. 

6 3. 
Strony zgodnie ~Swiadczajq, iz w celu realizacji niniejszego porozumienia zobowiqzujq 
siq do Scislego wsp6ldzialania w celu prawidlowej i terminowej jego realizacji. 

6 4. 
Wykonawca dokumentacji wyloniony zostanie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

6 5. 
1. Dzialajqc na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien 

publicznych Strony wyrazajq zgodq na wsp6lne przeprowadzenie postqpowania 
i udzielenie zam6wienia w ich imieniu i na ich rzecz. 

2. Strony wyznaczajq Miasto E6di jako Zamawiajqcego upowainionego 
do przeprowadzenia postqpowania i udzielenia zam6wienia oraz zawarcia urnowy 
z Wykonawcq w imieniu i na rzecz Stron, a takze do zawarcia aneks6w do urnowy 
z Wykonawcq oraz do przeprowadzenia postqpowh i udzielenia ewentualnych 
zam6wieh uzupelniajqcych illub dodatkowych oraz zawarcia um6w w imieniu i na rzecz 
Stron, a takie do zawarcia aneks6w do tych um6w. 

6 6- 
1. W zakresie d z i a l ~ ,  o kt6rych mowa w 6 5 ust. 2 Miasto E6di w szczeg6lnoSci: 

1) zleci prace okre6lone w 6 2 zgodnie z uzgodnionym przez Strony opisem przedmiotu 
zamdwienia dla dokumentbw wskazanych w 6 2 z zachowaniem rygor6w ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych; 

2) przygotuje i opracuje projekt specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia w tym, 
m.in.: projekt wzoru umowy z Wykonawcq, warunk6w udziah w postqpowaniu, 
kryteri6w oceny ofert dla postqpowania o udzielenie zamdwienia publicznego 
na wylonienie wykonawcy prac wskazanych w 6 2, uwzglqdniajqc materialy i uwagi 
przekazywane przez Strony; 

3) bqdzie prowadzilo dokumentacjq postqpowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych; 

4) wyloni Wykonawcq prac okreSlonych w 6 2; 



5) zawrze umowq, w imieniu i na rzecz Stron, na wykonanie prac okreSlonych w 2, 
z zastrzezeniem 9 ust. 3 i 4; 

6 )  bqdzie prowadziC nadz6r nad realizacjq umowy zawartej z Wykonawcq. 
W zakresie dzialaii, o kt6rych mowa w 5 ust. 2 Gmina Konstantyn6w L6dzki 
w szczeg6lnoSci udzieli stosownych pelnomocnictw dla Miasta Lodzi w celu wylonienia 
Wykonawcy zadania okreilonego w 2 oraz do reprezentowania przed organami 
administracji publicznej, instytucjami, osobami fizycznymi i osobami prawnymi 
w czynnoiciach majqcych na celu uzyskanie dokument6w, o kt6rych mowa w 2, 
niezbqdnych do wywiqzania siq z umowy zawartej z Wykonawcq zadania okreSlonego 
w g 2. 

§ 7. 
Strony zgodnie ustalajq nastqpujqce zasady w przedmiocie przygotowania i opracowania 
dokurnent6w, o kt6rych mowa w $ 6  ust. 1 pkt 1 i 2: 
1) projekt dokument6w przygotowany przez Miasto L6di podlega uzgodnieniu przez Gminq 

Konstantyn6w L6dzki; 
2) ostateczna treSC dokumentdw uzgodniona przez Strony, zgodnie z ust. 1, podlega 

zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiaj qcego po stronie Miasta Lodzi; 
3) podstawe do ogloszenia o wsp6lnych postqpowaniach o udzielenie zarn6wienia 

publicznego stanowiC bqdq dokurnenty sporzqdzone odpowiednio do wyrnog6w ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieli publicznych uzgodnione zgodnie z pkt 1 
i zatwierdzone zgodnie z pkt 2. 

§ 8. 
1. Miasto L6di wskazuje, iz jednostkq budzetowq upowainionq do realizacji 

przedsiqwziqcia i ponoszenia w jego imieniu wydatk6w zwiqzanych z realizacjq zadania 
okreSlonego w 2, z zastrzezeniem 9 ust. 1 pkt 1 bqdzie Zarzqd Dr6g i Transportu 
(zwany dalej ZDiT), z siedzibq 90-447 Lbdi, ul. Piotrkowska 175; 
NIP 725-1 8-59-255, REGON 473 170052. 

2. Strony dopuszczajq wskazanie przez Miasto L6di innej jednostki budzetowej jako 
upowainionej w zakresie okreSlonym w ust. 1, w miejsce jednostki budzetowej 
wskazanej w ust. 1. 

3. Dyrektor ZDiT bqdzie pelnil funkcjq Kierownika Zamawiajqcego. 

§ 9. 
1. Lqczna kwota, kt6rq Strony zamierzajq przeznaczyC na sfinansowanie dokumentacji 

okreSlonej w 2 wynosi nie wiqcej niz 200 000,OO zl, w tym: 
1) Miasto L6di oiwiadcza, iz zgodnie z 8 ust. 1 sfinansuje koszty wykonania 

dokumentacji projektowej okreSlonej w 2 w wysokoici 50 % kwoty ofertowej 
Wykonawcy wylonionego w drodze zam6wienia publicznego; 

2) Gmina Konstantyn6w L6dzki oSwiadcza, iz sfinansuje koszty wykonania 
dokumentacji projektowej okreilonej w 2 w wysokoSci 50 % kwoty ofertowej 
Wykonawcy wylonionego w drodze zam6wienia publicznego. 

2. Strony sq zobowiqzane zabezpieczyC okreilone w ust. 1 Srodki finansowe na pokrycie 
koszt6w dokumentacji. Zaplacq one przypadajqcq dla Nich czqSC um6wionego 
wynagrodzenia za przedmiot objqty wspdlnym zam6wieniem bezpoirednio Wykonawcy 
(Wykonawcom). 

3. W przypadku, gdy cena naj korzystniej szej oferty bqdzie nizsza niz kwota okreSlona 
w ust. 1 czqSC przypadajqca poszczeg6lnym Stronom obnizona zostanie proporcjonalnie 
zgodnie z udziaiem okreSlonym w ust. 1 pkt 1 i 2. 



4. W przypadku, gdy cena naj korzystniej szej oferty bqdzie przekraczala kwotq 
zabezpieczonq zgodnie z ust. 1 Gmina Konstantyndw Lddzki, w terminie 
nie p6iniejszym niz 14 dni kalendarzowych po terminie otwarcia ofert, pisemnie 
zawiadomi Kierownika Zamawiajqcego o woli zawarcia umowy i okreili spos6b 
finansowania swoj ej czqici. 

5. W przypadku okreilonym w ust. 4 konieczna jest zgoda obydwu Stron. Jeieli obie Strony 
wyraiq zgodq na zawarcie umowy i okreilq spos6b finansowania swoich czqici, kwota 
wynagrodzenia Wykonawcy bqdzie finansowana w czqiciach r6wnych przez Strony. 

6. W przypadku braku powiadomienia w tym terminie lub powiadomienia o braku 
moiliwoici takiego zwiqkszenia, Kierownik Zamawiajqcego podejmie decyzjq 
o uniewainieniu postqpowania. 

7. Strony nie bqdq solidarnie odpowiadaC za zaplatq wynagrodzenia naleznego Wykonawcy 
lecz wedle reiimu wlaiciwego dla podzielonych zobowiqari. Po wykonaniu przedmiotu 
umowy, Wykonawca wystawi dwie oddzielne faktury, jednq na Miasto Lbdi, drugq 
na Gminq Konstantyndw L6dzki. 

8. Z tytulu wykonania dokumentacji projektowej okreilonej w 5 2, Strony placq 
Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z ust. 1 pkt 1 i 2 po wykonaniu i komisyjnym 
odbiorze dokumentacji projektowej w terminie okreilonym w umowie z Wykonawcq. 

9. W przypadku niedotrzymania terminu, o kt6rym mowa w ust. 8, kaida ze Stron bqdzie 
odpowiadae we wlasnym zakresie za nieterminowq zaplatq wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Strony zgodnie oiwiadczajq, i i  w przypadku zaistnienia potrzeby realizacji zam6wienia 
uzupelniajqcego Strony uzgodniq, czy wymaga ono udzielenia odrqbnego zam6wienia. 
W takim przypadku Strony uzgodniq, czy mozliwe jest udzielenie zam6wienia w trybie 
zam6wienia z wolnej rqki, czy tez wymagane jest zastosowanie innego trybu, a nastqpnie 
Strony uzgodniq, czy zam6wienie zostanie udzielone wsp6lnie, czy tei zam6wienie 
zostanie udzielone przez zainteresowanq Stronq we wlasnym zakresie. 

11. W przypadku udzielenia zam6wienia, o kt6rym mowa w ust. 10, wsp6lnie Strony 
uzgodniq szczeg6lowe zasady realizacji i finansowania danego zam6wienia w drodze 
odrqbnego porozumienia. 

5 10. 
1. Strony zgodnie ustalajq nastqpujqce zasady w przedrniocie wadium: 

1) wadium wnoszone w pieniqdzu jest przekazywane na rachunek bankowy ZDiT; 
2) wadium wnoszone w formach wskazanych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zambwieri publicznych musi by6 wystawione na obie 
Strony. 

2. Strony zgodnie ustalajq, ze w przypadku zatrzymania wadium bqdzie ono rozliczane 
miqdzy Strony zgodnie z udzialem okreilonym w 5 9 ust. 1 pkt 1 i 2. 

3. W przypadku wskazanym w ust. 2 Miasto L6di zobowiqane jest dokonaC rozliczenia 
i przekazania odpowiedniej czqici zatrzymanego wadium w nastqpujqcych terminach: 
1) w przypadku wadium wniesionego w formie got6wkowej - w terminie 30 dni 

od daty powiadomienia Wykonawcy o zatrzymaniu wadium, a w przypadku 
powstania sporu z Wykonawcq w terminie 14 dni od daty prawomocnego 
zakoriczenia sporu; 

2) w przypadku wadium wnoszonego w formach wskazanych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri publicznych - w terminie 
14 dni od daty otrzymania zaplaty wadium od podmiotu odpowiedzialnego. 

4. Strony zastrzegajq, iz kaida ze Stron bqdzie uprawniona do samodzielnego dochodzenia 
odszkodowania na zasadach og6lnych w czqici, w jakiej szkoda nie zostaia pokryta przez 
przypadajqcq mu kwotq zatrzymanego wadium. W przypadku koniecznoici wspdlnego 



dzialania przez Strony w celu dochodzenia odszkodowania Strony zobowiqmjq 
siq udzieliC stosownych pelnomocnictw Stronie wystqpujqcej z takim roszczeniem. 

5 11. 
1. W przypadku wniesienia odwolania do Krajowej Izby Odwolawczej, zwanej dalej KIO, 

lub skargi do wlaiciwego sqdu powszechnego Kierownik Zamawiajqcego uzgodni 
z Gminq Konstantyn6w Lodzki zasady reprezentacji i zastqpstwa procesowego Gminy 
Konstantyn6w L6dzki przed KIO i sqdem powszechnym. 

2. Strony uprawnione sq do wskazania swojej osoby uprawnionej do reprezentowania 
zamawiajqcego przed KIO i sqdem powszechnym. 

3. W przypadkach okreilonych w ust. 1 i 2 Strony zobowiqzane sq do udzielenia 
pelnomocnictwa wszystkim wyznaczonym reprezentantom. 

4. Strony ustalajg iz koszty postqpowania przed KIO oraz sqdami powszechnymi 
w zakresie wsp6lnego postqpowania o udzielenie zarn6wienia publicznego ponoszq 
w czqiciach r6wnych. 

5 12. 
1. Strony zgodnie oiwiadczajq, iz o ile nic innego nie wynika z niniejszego porozumienia, 

aktu umowy z Wykonawcq oraz bezwzglqdnie obowiqzujqcych przepis6w prawa, Miasto 
L6di jest upowainione i odpowiedzialne za reprezentowanie Stron w kontaktach 
z Wykonawcq. 

2. Miasto L6di w zakresie sprawowania nadzoru nad Wykonawcq bqdzie wsp6ldzialaC 
z Gminq Konstantyn6w L6dzki wedhg nastqpujqcych zasad: 
1) Miasto L6di bqdzie informowaC Gminq Konstantyndw E6dzki o wszystkich 

istotnych zdarzeniach i faktach majqcych w p m  na realizacjq umowy oraz udzielaC 
pisemnych odpowiedzi na jej zapytania; 

2) w kaidym przypadku, gdy w toku realizacji umowy z Wykonawcq konieczne bqdzie 
udzielenie zgody, zatwierdzenia, oiwiadczenia, pozwolenia lub uzgodnienia 
stanowiska, Miasto L6di zapewni uzgodnienie stanowiska miqdzy obiema Stronami. 
Bez uprzedniej akceptacji Gminy Konstantyndw Lbdzki, Miasto Lddi nie jest 
uprawnione do udzielenia Wykonawcy zgody, zatwierdzenia, oiwiadczenia, 
pozwolenia lub uzgodnienia. 

3. Miasto Lodi wyznaczy osobq do kontaktu w rarnach realizacji niniejszego porozumienia 
oraz odpowiedzialnq za nadz6r nad prawidlowq realizacjq zadania objqtego niniejszym 
porozumieniem i przekaie jej pelne dane kontaktowe Gminie Konstantyn6w L6dzki 
w terminie 10 dni roboczych od wejicia w zycie niniejszego porozumienia. 

4. Gmina Konstantyn6w L6dzki wyznaczy osobq do kontaktu, odpowiedzialnq za nadz6r 
nad prawidlowq realizacjq niniejszego porozumienia oraz osobq uprawnionq 
do podejmowania decyzji w swoim imieniu w ramach realizacji zadania objqtego 
niniejszym porozumieniem i przekaie jej pelne dane kontaktowe Miastu Lodzi 
w terminie 10 dni roboczych od wejicia w iycie niniejszego porozumienia. 

5 .  Strony zapewniq biezqcq analizq i ocenq dokumentacji oraz wszelkich material6w 
skladanych przez Wykonawcq w toku realizacji umowy. Gmina Konstantyn6w Lddzki 
na biezqco bqdzie zglaszaC wszelkie uwagi, zastrzezenia i stanowiska dotyczqce zlozonej 
dokumentacji i zobowiqana jest przekazak Miastu Lodzi swoje stanowisko w terminie 
wyznaczonym przez Miasto L6di. Po uzyskaniu stanowiska Gminy Konstantyn6w 
Lbdzki, Miasto L6di przekaie je Wykonawcy. 

6. Strony sq zobowiqzane do wspdldzialania w zakresie nadzoru nad Wykonawcq. 
W szczeg6lnoici kaida ze Stron ma obowiqzek uczestniczyC poprzez wskazane przez 



siebie osoby w naradach koordynacyjnych oraz wszelkich spotkaniach zwiqzanych 
z realizacjq prac wykonywanych przez Wykonawcq. 

7. Miasto L6di powola i bqdzie prowadzilo Komisjq Odbiorowq dla dokumentacji 
okreilonej w 5 2, a Gmina Konstantyn6w L6dzki bqdzie w niej uczestniczyC. 

5 13. 
1. Strony zgodnie ustalajq nastqpujqce zasady w przedrniocie zabezpieczenia nalezytego 

wykonania umowy: 
1) zabezpieczenie wnoszone w pieniqdzu jest przekazywane na rachunek bankowy ZDiT; 
2) zabezpieczenie wnoszone w formach wskazanych w art. 148 ust. 1 pkt 2-5 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych musi by6 wystawione 
na obie Strony. 

2. Strony zgodnie ustalajq, ze jeili Gmina Konstantyn6w Lodzki uwaia siq za uprawnionq 
do zaspokojenia z sumy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zobowiqzana jest 
zglosid Miastu Lodzi w terminie 5 dni kalendarzowych od daty takiego zdarzenia zqdanie 
ze wskazaniem naleinej sumy oraz podstaw roszczenia. 

3. W przypadku otrzymania takiego zgloszenia Miasto Lodi w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania zgloszenia ustali i powiadomi Gminq Konstantyn6w 
E6dzki o aktualnej kwocie istniejqcego zabezpieczenia, wysokoici sum pobranych przez 
Strony z zabezpieczenia oraz wysokoici sumy, jakq moze otrzymaC Gmina 
Konstantyn6w L6dzki przy uwzglqdnieniu, ze na etapie realizacji umowy z Wykonawcq 
Strony sq uprawnione do biezqcego zaspokojenia siq z zabezpieczenia, zgodnie 
z udzialem okreilonym w 5 9 ust. 1 pkt 1 i 2. 

4. Miasto L6di odpowiada wobec Gminy Konstantyn6w L6dzki za weryfikacjq z~ozonego 
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 

5. Przed odbiorem koncowym i zwrotem na rzecz Wykonawcy naleznej czqici 
zabezpieczenia Miasto L6di sporzqdzi rozliczenie dotychczas wyplaconych kwot 
zabezpieczenia, okreili wart046 zgloszonych i niezaspokojonych roszczen Stron oraz 
wskaie, w jakim zakresie mogq one by6 zaspokojone z zabezpieczenia. 

6. W przypadkach wskazanych w ust. 3-5 Miasto E6di zobowiqane jest dokonaC 
rozliczenia i przekazania odpowiedniej czqici zabezpieczenia w nastqpujqcych 
terminach: 
1) w przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie got6wkowej - w terminie 14 dni 

od daty dorqczenia Stronie zawiadomienia o kwocie podlegajqcej wyplacie; 
2) w przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formach wskazanych w art. 148 ust. 1 

pkt 2-5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wien publicznych - Miasto 
L6di wystqpi w imieniu Gminy Konstantynow L6dzki z zqdaniem naleinej zaplaty 
do podmiotu odpowiedzialnego i przekaie uzyskanq sumq zabezpieczenia w terminie 
14 dni od daty jej otrzymania od podmiotu odpowiedzialnego. 

7. Strony bqdq uprawnione do samodzielnego dochodzenia odszkodowania na zasadach 
og6lnych w czqici, w jakiej szkoda nie zostala pokryta przez przypadajqcq jej kwotq 
zabezpieczenia. W przypadku koniecznoici wsp6lnego dzialania przez Strony w celu 
dochodzenia odszkodowania kaida ze Stron niniejszego porozumienia zobowiqaje 
siq udzieliC stosownych pelnomocnictw Stronie wystqpujqcej z takim roszczeniem. 

5 14. 
1. Strony zgodnie oSwiadczaj% iz Miasto L6di poinformuje Wykonawcq o naliczeniu kar 

umownych w kaidym przypadku, gdy stwierdzi zaistnienie okolicznoSci uzasadniajqcych 
naliczenie kar umownych, jak r6wniez na zqdanie Gminy Konstantyn6w L6dzki. Miasto 



L6di niezwlocznie zawiadomi Gminq Konstantyn6w E6dzki o naliczeniu kary umownej, 
wskazujqc jej wysokoiC i podstawy naliczenia. 

2. Gmina Konstantyn6w E6dzki w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia 
o naliczeniu kary umownej przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie. 

3. Kary umowne przypadajq Stronom zgodnie z udzialem okreilonym w $ 9 ust. 1 pkt 1 i 2. 
4. Po naliczeniu kary umownej w trybie ust. 1 i 2 Strony bqdq podejmowat dalsze dzialania 

wg nastqpujqcych zasad: 
1) w przypadku jednomyilnoki Stron, co do zasadnoici naliczenia kary umownej - kara 

bqdzie dochodzona przez Miasto L6di; 
2) w przypadku braku jednomyilnoici Stron, co do zasadnoici naliczenia kary umownej 

- kara bqdzie dochodzona przez zainteresowanq Stronq na jej koszt i ryzyko. 
i. Kary dochodzone przez Miasto L6di po ich wyegzekwowaniu od Wykonawcy zostanq 

rozliczone przez Miasto L6di i przekazane Gminie Konstantyn6w L6dzki w naleinej 
czqici w terminie 7 dni od daty uzyskania pelnej zaplaty tytulem naliczonej kary. 

6. Kary dochodzone przez Gminq Konstantyn6w E6dzki po ich wyegzekwowaniu od 
Wykonawcy zostanq rozliczone przez Gminq Konstantyn6w E6dzki i przekazane Miastu 
Lodzi w naleinej czqici w terminie 7 dni od daty uzyskania pelnej zaplaty tytulem 
naliczonej kary. 

7. Kary wyegzekwowane przez zainteresowanq Stronq podlegajq rozliczeniu z drugq Stronq. 
8. Niezalezenie od dochodzenia kar umownych Strony sq uprawnione do dochodzenia 

przypadajqcych im roszczen odszkodowawczych samodzielnie, na zasadach og6lnych. 
9. W kaidym przypadku, .gdy okaie siq to konieczne dla prawidlowego dochodzenia 

roszczeh kaida ze Stron udzieli stosownej pomocy, informacji, dokument6w niezbqdnych 
dla skutecznego dochodzenia praw przez drugq Stronq. 

$ 1~5. 
Miasto E6di jest uprawnione do zlozenia oiwiadczenia o odstagieniu od umowy 
w imieniu Stron, wylqcznie po uprzednim uzyskaniu pisernnego oiwiadczenia Gminy 
Konstantyn6w E6dzki wyraiajqcego zgodq na odstagienie od umowy. 
W przypadku odstagienia od umowy przez Wykonawcq Strona, kt6ra w nastqpstwie 
takiego odstagienia poniosla szkodq, bqdzie uprawniona do zqdania naprawienia szkody 
w caloici przez tq Stronq, kt6rej zawinione zachowanie bylo przyczynq odstagienia 
od umowy przez Wykonawcq. 
W przypadku, gdy w ocenie ktorejkolwiek ze Stron zaistniejq przeslanki do ustawowego 
prawa odstagienia od umowy, w6wczas Strona ta przekaie swoje stanowisko wraz 
z uzasadnieniem drugiej stronie. Zlozenie oiwiadczenia o odstagieniu od umowy 
w opisanym przypadku wymaga pisemnej zgody drugiej Strony. 

$ 16. 
1. Gmina Konstantyn6w L6dzki oiwiadcza, i i  zobowiqzana jest zawiadamiak niezwlocznie 

Miasto E6di o wszelkich przypadkach mogqcych mieC wplyw na niewykonanie 
lub nienalezyte wykonanie umowy zawartej z Wykonawcq, w szczeg6lnoici: 
1) o podstawach prawnych i faktycznych wszelkich roszczen kierowanych przez Gminq 

Konstantyn6w E6dzki w stosunku do Wykonawcy w zwiqzku z niewykonywaniem 
lub nienalezytym wykonaniem zawartej z nim umowy; 

2) o wszelkich roszczeniach zglaszanych do Gminy Konstantyn6w L6dzki przez 
Wykonawcq, z ktorym zawarta bqdzie umowa na wykonanie dokumentacji. 

2. Miasto L6di zobowiqzane jest informowaC Gminq Konstantyn6w L6dzki o wszelkich 
roszczeniach, o kt6rych mowa w ust. 1. 



5 17. 
1. Strony zgodnie ustalaja, iz sq uprawnione do samodzielnego dochodzenia jakichkolwiek 

roszczen i praw wynikajqcych z realizacji dokurnentacji na zasadach ogblnych. 
2. W przypadku koniecznoici lub woli wsp6lnego dzialania przez Strony w celu 

dochodzenia jakiegokolwiek roszczenia i praw, o ktbrym mowa w ust. 1, Strony 
zobowiqzujq siq w z i e  udzial we wszystkich wymaganych procedurach, 
w tym postqpowaniach sqdowych oraz udzielid stosownych pelnomocnictw Stronie 
wystqpuj qcej z takim roszczeniem lub prawem. 

3. Strona zglaszajqca roszczenie zobowiqzana jest zawiadomid o tym drugq Stronq. 
4. Strony zobowiqzane sq do wzajemnego wsp6ldzialania w zakresie dochodzenia roszczen, 

w szczeg6lnoSci, w kazdym przypadku, gdy zazqda tego ktbrakolwiek ze Stron, druga 
Strona przystagi do procesu w charakterze intenvenienta ubocznego. 

5 18. 
1. W przypadku wystagienia przez Wykonawcq z jakimikolwiek roszczeniami lub prawami 

w zwi* z zawartq urnow% Miasto Lddi powiadomi Gminq Konstantyn6w L6dzki 
o tych roszczeniach i prawach oraz ich zakresie. 

2. Kaida ze Stron w terminie 7 dni od daty powiadomienia o zgloszonym roszczeniu 
Wykonawcy przekaie swoje stanowisko w tej sprawie. W przypadku koniecznoici 
przeprowadzenia dodatkowych wyjainien lub pozyskania dokurnent6w Gmina 
Konstantyn6w Lbdzki zawiadomi Miasto L6di o powyzszych okolicznoiciach i wskaie 
termin zajqcia stanowiska w sprawie. 

3. Miasto L6di po otrzymaniu stanowiska Gminy Konstantyn6w L6dzki oraz w miarq 
potrzeby po przeprowadzeniu dodatkowych wyjainien i uzgodnien poinformuje 
Wykonawcq odpowiednio o: 
1) braku podstaw do uwzglqdnienia zgloszonych roszczen, bqdi 
2) Stronie odpowiedzialnej za uwzglqdnienie zgloszonych roszczen i dalszym sposobie 

postqpowania w tyrn zakresie. 
4. W przypadku, gdy w nastqpstwie nieuwzglqdnienia zgloszonych roszczen Wykonawca 

wystagi na drogq sqdowa, w6wczas Strony bqdq postqpowaly zgodnie z nastqpujqcymi 
zasadami : 

1) Strona pozwana samodzielnie przez Wykonawcq zobowiqzana jest zawiadomid drugq 
Stronq o toczqcym siq postqpowaniu. W takim wypadku Strona ta zobowiqzana jest 
dzialak ze Stronq pozwanq w takim zakresie, jaki jest niezbqdny w celu prawidlowego 
prowadzenia postqpowania; 

2) w przypadku pozwania obydwu Stron, Strony te uzgodniq zasady reprezentacji przed 
sqdem powszechnym, zastqpstwa procesowego oraz udzielq stosownych 
pelnomocnictw koniecznych do prawidlowej reprezentacji. W kaidym przypadku 
Strony zachowujq prawo samodzielnego dzialania w celu obrony swoich praw 
i interes6w. 

5. Strony, o ile nic innego nie wynika ze szczeg6lowych postanowien niniejszego 
porozumienia, aktu urnowy z Wykonawcq oraz bezwzglqdnie obowiqqjqcych przepis6w, 
zgodnie ~Swiadczajq, iz za wszelkie roszczenia zglaszane w zwiw z realizacjq 
dokumentacji odpowiada ta Strona, kt6rej dzialania lub zaniechania stanowiq wylqcznq 
podstawq odpowiedzialnoSci za zgloszone roszczenia. 

6. W przypadku, gdy nic innego nie wynika ze szczeg6lowych postanowien niniejszego 
porozurnienia, aktu umowy z Wykonawcq oraz bezwzglqdnie obowiqzujqcych przepisbw, 
a za zgloszone roszczenie w zwiqzku z realizacjq dokumentacji odpowiadajq obie Strony 
i obu Stronom mozna przypisak winq, wdwczas kaida ze Stron odpowiada w czqiciach 
r6wnych za zgloszone roszczenia. 



$ 19. 
1. Zmiana postanowieri niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem 

niewainoici. 
2. Ewentualne spory mogqce wynikak z realizacji niniejszego porozumienia, Strony bqdq 

rozstrzygak polubownie. W przypadku braku porozumienia, poddadzq je rozstrzygniqciu 
przez sqd powszechny wlaSciwy miejscowo dla Miasta Lodzi. 

3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym porozumieniem majq zastosowanie przepisy 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnyrn (Dz. U. z 2015 r. poz. 15 15 
i 1890), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 121 i 827 oraz z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830 i 1844) i ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 201 5 r. poz. 2164). 

g 20. 
1. Niniejsze porozumienie zawiera siq na czas wyboru Wykonawcy i zawarcia z nim 

umowy na podstawie, kt6rej bqdzie zlecona i wykonana dokumentacja oraz inne prace 
shzqce realizacji zadania okreglonego w § 2 oraz realizacji i rozliczenia umowy zawartej 
z Wykonawcq. 

2. Strony majq prawo do wypowiedzenia porozumienia, z zachowaniem 30-dniowego 
terminu wypowiedzenia. 

3. Wypowiedzenie porozumienia po zawarciu umowy z Wykonawcq nie wplywa 
na odpowiedzialnoik Strony wypowiadajqcej umowq wobec Wykonawcy 
oraz drugiej Strony. 

g 21. 
W przypadku przystagienia do realizacji inwestycji okreilonej w tj 2, Strony zawrq stosowne 
porozumienie okreilajqce zasady jej realizacji. 

g 22. 
Porozumienie sporzqdzono w czterech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po dwa dla kaidej 
ze Stron. 

23. 
Porozumienie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzqdowym Wojew6dztwa Lbdzkiego. 

Miasto Lbdi 

Hanna Zdanowska 
Prezydent Miasta Lodzi 

Gmina Konstantynbw Lbdzki 

Henryk Brzyszcz 
Burmistrz Konstantynowa L6dzkiego 



Uzasadnienie 
do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie wyraienia zgody na zawarcie 
przez Miasto L6di porozumienia o wsp6lpracy z Gming Konstantyn6w LBdzki. 

Planowana do realizacji droga lqczqca Miasto L6di i Gminq Konstantynbw L6dzki 
z projektowanq drogq ekspresowq S-14 zgodnie ze Studium uwarunkowaii i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lodzi przyjqtego uchwalq Nr XCIX/1826/10 Rady 
Miejskiej w Lodzi z dnia 27 paidziernika 2010 r. oraz zgodnie z aktualizacjq optymalnego 
wariantu systemu transportowego, przebiega dokladnie wzdhk granicy obydwu grnin w taki 
sposbb, ze granica ta polozona jest w osi planowanej do realizacji drogi. W zwipku 
z powyzszym Strony zdecydowaly siq zawrzeC porozumienie o wsp6lpracy w sprawie 
opracowania dokumentacji projektowej na budowq drogi bez nazwy od wlqczenia do wqda 
komunikacyjnego ,,Konstantyn6w L6dzki" na S-14 do now0 wybudowanego odcinka 
ul. Sp6ldzielczej na terenie Konstantynowa L6dzkiego. Nowo wybudowany odcinek zapewni 
polqczenie obydwu gmin z projektowanq drogq ekspresowq S-14. Znacmie ulatwi to ich 
skomunikowanie z pozostalq czqSciq kraju poprzez szybki i bezkolizyjny dojazd do istniejqcej 
autostrady A-2, a takke do istniejqcej drogi ekspresowej S-8. W zwiqzku z centralnym 
polozeniem Miasta Lodzi oraz Gminy Konstantyn6w Lddzki na mapie Polski i ich ciqglym 
wzrostem gospodarczym, wybudowanie polqczenia zapewni dalszy rozw6j i wsp6lpracq 
z pozostalymi rejonarni Polski i Europy. Spowoduje w znacznym stopniu wyprowadzenie 
ruchu tranzytowego poza obszary miejskie, zwiqkszajqc bezpieczefistwo mieszkaiic6w oraz 
przyczyniajqc siq do poprawy jakoSci powietrza na osiedlach. Przyczyni sig r6wniez 
do polepszenia jakoici @cia mieszkaric6w oraz rozwoju turystyki poprzez szybki i latwy 
dojazd mieszkaiic6w z innych rejon6w kraju. 

W z w i e u  z tym, ze planowana do realizacji droga przebiega dokladnie wzdhz 
granicy obydwu gmin, Strony zdecydowaly, iz sfinansujq koszty wykonania dokumentacji 
projektowej w dw6ch r6wnych czqSciach (po 50 % kaida) kwoty ofertowej Wykonawcy 
wylonionego w drodze zam6wienia publicmego. 

~rodki  finansowe na realizacjq powyzszego porozumienia zostaly zabezpieczone 
w planie wydatk6w budietowych Zarzqdu Dr6g i Transportu w Lodzi na rok 2016 w kwocie: 
100 000,OO zl w pozycji: dzid 600, rozdzial60015, $6050, zadanie 21 11432 - Dokumentacja 
dotyczqca dr6g stanowiqcych dojazdy do wqzl6w na S 14. 


