
aArrZ4DaENTE rrR .. G & 9P- m rww
PREZYDENTA MIASTA GDYNI

z dnia.. /1.h.,.9 9.,.. 2017 r.

w sprawie: zasad wsp6lpracy przy realizacji inwestycji drogowej wraz z infrastrukn.u4
techntczn4qzy udziale MIASTA oraz INWESTORA PRYWATNEGO.

Napodstawieaxt.30ust.l,2pkt.3i4orazart,3lustawyzdnia8marca1990r.osamorz?dziegmimym(tj.Dz.U.
z2016r.,poz, 446 zp6h. zn') oraz art.3 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 roku o finansowaniu infrasnuktury
hansportu l4dowego ( tj. Dz.U z 2005r., Nr.267 poz.2251 zpo2n,xn.') zarz4dza sig, co nastgpuje:

s1
W celu umoiliwienia realizacji inwestycji drogowych wraz z infrastruktur4 techniczn4 nieujgtych
w aktualnie obowi4zuj4cym Wielolehrim Planie Inwestycyjnym, kt6rych zakres nie jest objgfy
dyspozycj4 art.16 ustawy o drogach publicznych (D2.U.2016 poz.l440 z p62n. zm.) a
niezbgdnych dla obsfugi nowobudowanych osiedli mieszkaniowych, ustala sig zasady
wsp6lpracy przy realizacji inwestycji drogowych wraz z ffiastnrktur4 techntczn4 przy .udziale

MIASTA oraz INWESTORA PRYWATNEGO, stanowiqce zal4czrllk do niniejszego
zxzadzena.

$2

Zasady, o kt6rych mowa w $ 1 obowi4zuj4 w UrzEdzie Miasta Gdyni i w miejskich jednostkach

organizacfnych.

$3
Zau4dzeme wchodzi w irycie z dnrem podpisania.

Szczurek

I Zmiany tel$tu jednolitego zostaly oglos zane w Dz.IJ. z20l6t. poz.l579
' Zmiany tekstu jednolitego zostaly ogloszane w Dz,U, 22007r. Nr 23 poz.l36; z 2009r. Nr.19. poz.100; z 2017 poz.
191



zat 4cznik do zar z4d"""i 
^ 

N, 8.29 4 LYI U ! l.lt
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia.t!3.i. Q6...2-b,tV".

Zasady wsp6lpr^cy przy realizacji inwestycji drogowej wraz z infrastruktur4 techniczn4
oraz zagospodarowaniu teren6w gminnych przy udziale MIASTA oraz INWESTORA
PRYWATNEGO.

1. Ilekroi w Zasadach jest mowa o:
a) ,,MIESCIE" - naleZy przez to rozumied Gming Miasta Gdyni,
b) ,,INWESTORZE PRYWATNYM" -nalezy ptzez to rozumie6 przedsigbiorcg,

realizuj4cego zabudowg mieszkaniow4 przy drodze publicznej objgtej wnioskiem
b4*2 zaru4dzaj4cy istniej4c4 zabudow4, s4siaduj4c4 z dzialk4 gminnq objgt4
wnioskiem.

c) ,,DRODZE' * nale|y pfiez to rozumie6 drogi publiczne w rozumieniu art. i
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1440, z p62n. zm.)

2. Przedmiotem finansowania mog4 byi inwestycje polegaj4ce na:
a) budowie drogi wraz z infrastr'ktur4 techniczn4 (kanalizacja deszczowa, siei

wodociqgowa, sie6 kanalizacji sanitamej, siei ciepiownicza, ojwietlenie, ziele6)
w wydzielonych, niezagospodarowanych pasach drogowych przewidzianych

_ . w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne,
b) przebudowie drogi publicznej,

3. wsp6lpraca przy realizacji inwestycji opisanych w punkcie 2 bgdzie rcalizowana w
formie umowy (za{. Nr 2), zgodnle z kt6r4 proces inwestycyjny pro wadzony bgdzie przez
MIASTO przy ludziale finansowl'rn INWESTORA PRYWATNEGO, w ten spos6-b, Ze
MIASTO w imieniu swoim i INWESTORA pRywATNEGo, na podstawie udzielonego
pelnomocnictwa, przeprowadzi pr,etarg na wyb6r wykonawcy rob6t oraz nadziru
inwestorskiego.

4. inwestycja bgdzie realizowana z uwzglgdnieniem dw6ch platnik6w tj. MIASTA i
INWESTORA PRYWATNEGO w zakesie ustalon)rm w umowie o wsp6lnej rearizacji.

5. Inicjatorem inwestycji - wnioskodawcq jest INWESTOR pRyWATNy.
6' wydzia\ Inwestycji urzgdu Miasta Gdyni koordynuje przygotowanie i realizacjg

inwestycji, o kt6rych mowa w niniejszych zasadach.
7. INWESTOR PRYWATNY przed zlozeniem wniosku, o kt6r5'rn mowa w pkt. 10 Zasad

zobowi4zany jest wyst4pi6 do ZD\Z Gdynia o opinig, czy w stosunku do planowanego
zakresu objgtego wnioskiem, przedstawionego na planie zagospodarowania terenu, nlie
zachodzi obowipek stosowania art. 16 ustawy z dnia 2r marca 19g5 r. o drosach
publicznych (Dz.U. 2016 po2.1440 z p62n. zm).

8. w przypadku pozytywnej opinli zDlZ co do mozliwosci wsp6rnej rearizacji inwestycji,
ZDIZ ,zobowi4zany jest po zakoficzeniu rob6t budowlanych dowodern nf przej4e
nlklady, kt6re zostanq poniesione w zwi4zk, z realizacjq inwestycji, o kt6rych -o*u *
niniejszych zasadach. oswiadczenie zDiz w tym zakesie stanowi zat4czirk do opinir,
o kt6rej mowa w punkcie 7.

9. ! grzypadku negatywnej opinii o wsp6lnej realizacji inwestycji, ZD\Z pnekuZe
wydzialowi Inwestycji zalqcznik graficzny z naniesionym zakres iobot w stosunku. do

_ - kt6rego zachodzi obowi4zek stosowania art. l6 ustawy o drogach publicznych,
10. Po uzyskaniu pozytyrvnej opinii ZD|Z o wsp6lnej realizacji, INWESTOR pRyWATNy

uprawniony jest do zlozenia w urzgdzie Miasta Gdyni wydziat Inwestycji wniosku o



ry?lgcie. do plaryt inwestycyjnego MIASTA realizacji inwestycji
infrastrukturq technicznq przy udziate MASTA orai INW\SfOM
kt6rego wz6r stan owi zaL4cznik nr I .

drogowej wraz z
PRYWATNEGO,

11. I4tniosek podlega weryfikacji 
_przez MIASTO, pod k4tem zgodnoSci z niniejszyrni

zasadami oraz moZliwojciami finansowymi MIASiA.
12, Ostaleczne przyjgcie wniosku nastgpuje po pozltywnym zaopiniowaniu przez Kolegium

Prezydenta.
13. o zakwalifikowaniu do dofinansowania b4dz odrzuceniu wniosku wydzia* Inwestycji

informuje wnioskodawc6w pisemnie.
14. Pismo informacyjne zawierai bgdzie:

a. termin ujgcia inwestycji w planie finansowym MIASTA, w odniesieniu do
deklarowanego przez INWESToRA pRywATNEGo terminu zrozenia dokumentacji
projektowej oraz terminu dostarczenia decyzji o pozwoleniu na budowg wraz ze
zgod4 INWESTORA PRYWATNEGO na przepisanie tej decyzji na MIASTO, lub
uzyskania w imieniu IyIAlrA decyzji o zezworenii na'rearizacjg inwestycji
drogowej na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,

b. termin zlozenia przez INWESToRA pRywATNEGo koncepcji zagospodarowania
terenu wraz ze wstgpnym kosztorysem inwestorskim,

c. informacjg o maksyrnalnym ug"iale finansowl,rn MIASTA ustalonym na podstawie
zwerydkowanego przez MIASTO kosztorysu uproszczonego i wynosii fgdzie do
50% koszt6w kwalifikowanych do dofinansowania przez MIASTO

i5' Po akceptacji przez INWESTORA pRywATNEGo oirzymanych propozycji warunk6w
wsp6lnej rearizacji inwestycji, INWESToR pRywAiNy - 

zosianie iuprosony do
podpisania umowy o wsp6lnej rearizacji, kt6rej projekt stanowi zarqcznik'w 2.w"raz z
podpisaniem umowy MIASTO wyda stosowne pelnomocnictwa rLiezbgdne do
wystgpowania w imieniu MIASTA o wydanie warunk6w technicznych p.r., g"stor6*
sieci, wytycznych projektowych oraz uzyskania w imieniu 

'MrasrA" 
Jecyzji

srodowiskowych, pozwolef wodnoprawnych. Do uzyskania przez INWESTO"RA
PRYWATNEGO decyzji ZRID MiASTo wyda oddzielni pelnomocnictwo. warunkiem
11'!1119 nowfZszego pelnomocnictwa bgdzie dostarczenie przez INWESTORA
PRYWATNEGO MIASTU zabezp ieczenia, o kt6ryrm mowa w punkcie 25 Zasad.

16. zakses rzeczowo-finansowy uwzglgdniar bgdzie: roboty budowrane, szacunek
ewentualnych rob6t dodatkowych, odszkodowanie za nieruchomo 6i, przejgt4 decyzjE o
zezwoleniu na rcalizacjg inwestycji drogowej, wykonanie dokumentacji' d.:.tt"r"_
kosztorysowej, nadz6r inwestorski

i7' Koszty budowy i przebudowy sieci gazowej, sieci teletechnicznych, sieci energetycznych
w 100% poniesie INWESTgR' p.\yWATNy. Koszty budowy sieci o,oao""iago*.1 i
kanalizacji. sanitarnej mog4 byi obigte udzialem finansowym Mnsre pod war-unkiem
dostarczenia przez INWESToR_PRYWATNY podpisanego oswiadczenia pEWrK sp. z
o.o. Gdynia o przejgciu drodka trwalego (zal. Nr 3i), a sieci cieplowniczej po
dostarczeniu przez INWESTORA pRywATNEGo podpisanego oswiadczenia opEC
Sp. z o.o. Gdl'nia o przejgciu Srodka trwalego 1zit. Nr 3b). W przypadku b;uk;
dostarczenia niniejszych oswiadczeri koszt budowy ww. sieci poniesie w 100%PoDMIor PRYWATNY, a warto6i udzialu inansowego MIASTA zostanie
odpowiednio zmniejszona.

18. Po dostarczeniu przez INWESoRA pRywATNEGO dokumentacji projektowej wraz z
pozwoleniem na budowg lub zezwoleniem na reallzacjg inwesly;ji- df;gowej zostanie
podpisany aneks do umowy, w. kt6rym uaktualniony zosianie zakres- rzecziwo-hnunro'''y
oraz udzialy finansowe i niefinansowe stron. Dokumentacja projektowa podlega



sprawdzeniu przez MIASTO pod k4tem jej kourpletnoSci oraz podlega weryfikacji pod
k4tem zgodnoSci z niniejszymi zasadami.

19. uzupelnienie i wprowadzenie wniesionych przez MIASTo do dokumentacji uwag
i zmian, INWESTOM PRYWATNEGO dokonuje we wlasnym zakesie i w tirminii
uzgodnionym z MIASTEM.

20. INWESTOR PRYWATNY zobowiELe sig do przeniesienia na rzecz MIASTA autorskich
praw maj 4tkowych do dokumentacji projektowej w zakesie i terminie okreslon).rn w
umowie o wsp6lnej realizacji.

Zt. \r12d wszczgciem postgpowania przetargowego na wyb6r wykonawcy rob6t
INWESTOR PRYWATNY zobowi1zany bgdzie do uaktualnienia kosztorvsu
inwestorskiego. Ustalenie wartojci zam6wienia dokonuje sig nie wczesniej niZ 6 miesigcy
przed dniem wszczgcia postgpowania o udzielenie zam6wienia, jezeli przedmiotlm
zam6wienia s4 roboty budowlane - zgodnie z zapisami art. 35 ustawy z dnra 29.0r.2004r.
Prawo zam6wiefi publicznych ( Dz .IJ . z 20l,Sr poz. 21,64 z p6Ln. zm.).

22. ostateczny rzeczywisly koszt inwestycji wraz z udziatami stron zostanie okreslonv na
podstawie faktur wystawionych przez wykonawca rob6t, Nadz6r inwestorsiri i
oplaconych przez MIASTO i INWESTORA PRYWATNEGO, faktur oplacony ch przez
INWESTORA PRYWATNEGO za dokumentacjg projektowo-kosztorysow4 

' 
oraz

dowod6w zaplaty przez MIASTO odszkodowania za nieruchomoSci przejgte decyzjq o
zezwoleniu na realizacj g inwestycj i dro gowej.

23' Jezeli szacowany na podstawie dokumentacji projektowej lub ostateczny rzeczy;visty
koszt inwestycji, o kt6rlm mowa w p:ur.tkcie 22 Zasad, bgdzie wy\szy LiZ rru"t**y
w umowie o wsp6lnej realizacji na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu,
MIASTO bgdzie partyclpowa6 w kosztach na zasadach okreSlonych w tej umowie, przy
czym udzial MLASTA w finansowaniu inwestycji nie bgdzie m6g] przelcoczyl
okreslonego kwotowo w umowie o wsp6lnej realizacji maksymalnego udziafu MLAsrA,
a koszt stanowi4cy r6ZnicA poniesie INWESTOR pRyWATNy.

24. W przypadku, gdy szacowany na podstawie dokumentacji projektowej lub ostateczny
rzeczywisty koszt inwestycji, o kt6rym mowa w punkcie 22 Zasad,, bgdzie nizszy rnZ
szacov/any w umowie o wsp6lnej rcalizacji na podstawie koncepcji zagospodarowania
terenu, w6wczas udzial finansowy MIASTA bgdzie stanowil iloczyn procentowego
udziafu okreilonego w tej umowie i rzeczywistego kosztu zakresu rzeczowego. Kwola
udzia.lu finansowego MIASTA nie bgdzie mogla przekoczy6 kwotowo okeslonego w
umowie maksymalnego udziafu MIASTA.

25. INWESTOR PRYWATNY zobowi1zany bgdzie wnie66 zabezpieczenie naleZytego
wykonania umowy o wsp6lnej realizacji w formie got6wki, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej na kwotg szacowanego udzialu finansowego INWESTORA
PRYWATNEGO ustalonego na podstawie koncepcji zagospodarowania terenu i
wstgpnego kosztorysu inwestorskiego, ty,tulem zabezpieczenia platnoSci tej kwoty w
nastgpuj4cy spos6b:

a) w przypadku realizacji inwestycji na podstawie pozwolenia na budowg - w
terminie 7 dni przed wszczgciem postgpowania przetargowego na wyb6r
wykonawcy rob6t,

b) w przypadku realizacji inwestycji na podstawie decyzji o zezwoleniu na
realizacjg inwestycji drogowej - wraz ze zto2eniem wniosku o wydanie przez
MIASTO pelnomocnictwa dla uzyskania decyzj i ZRiD.

26. W przypadku niedostarczenia MIASTU zabezpieczenia, o kt6rym mowa w punkcie
25 niniejszych zasad, MIASTO bgdzie mialo prawo do odst4pienia od umowy o
wsp6lnej realizacji na warunkach opisanych w tej umowie. W przypadku odstqpienia od
umowy INWESTOROWI PRYWATNEMU nie pnystuguj4 Zadne roszczenia w stosunier



do 
_ 
MIASTA, a koszty dokumentacji sranowi4 w caloSci koszt INWESTORA

PRYWATNEGO.
27. MTASTO wymaga, aby zabezpieczenie zostalo wniesione na okes 5 lat. W przypadku

gdy do tego czasu nie nast4pi rozliczenie zakresu rzeczowo_finanso*ego lwyp*atuodszkodowania za nieruchomodi przejgt4 decyzi4 o zezworeniu na realizacig il;;y;j;
1.:9"_lg,-gply*u dla przedmiorowej inwestvcji-okresu rgkojmi za wady'i' g*J"*iii
INWESTOR pRywATNy zobowi4zanv bgdzie do przedruienia tua"Lpi"ir"ii,ii ii.,
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okes.

28. w przypadku nieprzedluzenia zabezpieczenia nare2ytego wykonania lub wniesienia
nowego zabezpi eczenia najp62niej na 30 dni przed uplllvem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej MIASTO zmieni formg na zabezpieczenL w pieni4dzu, poprzez
wyplatg kwoty z dotychczasowe go zabezpieczenia. Mozriwodi wykonania upruwni"nia
wyplaty kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia musi wynika6 z dokumentu
stanowi4ce go zab ezpieczenie.

29. Zakohczenie Umowy o wsp6lnej rearizacji nast4pi protokolamie wraz z rozliczeniem
zakresu rzeczowo-finansowego objgtego **. ,-o*4 nu ,asadach opisanych w umowie.

W zal4czenit:
1. zal1czniknr 1 - wz6r wniosku^o przyjgcie do planu inwestycyjnego MIASTA realizacji

inwestycji drogowej wraz z infrastruktu 14 tecyniczn| przy DdzialtMIASTA oraz nqwBstona
PRYWATNEGO,

2. zal4cznikm 2 - wz6r Umowy o wsp6lnej realizacji,
3. zal4cznlknr 3a) - wz6r oswiadczenia pEWIK Sp. z o.o. o przejgciu po zakofczeniu inwestycji

element6w infrastruktury jako :irodek trwaty
4. zalqczniknr 3b) - wz6r oswiadczenia opEC Sp. z o.o. o przejgciu po zakoficzeniu inwestycji

element6w infrastruktury jako Srodek trwaly



Zal4cznik nr I

do Zasad wsp6lpracy przy realizacji inwestycji
drogowej wraz z infrastruktur4 techniczn4przy udziale
MIASTA oraz INWESTORA PRYWATNEGO

................., dnia.

WZOR

Dane wnioskodawcy
/adres , telefon kontaktowy/
NIP

Urz4d Miasta Gdyni
Wydzial Inwestyoji
Al.Marszalka pilsudskiego 52i54
8l-382 Gdynia

Wniosek o przyjgcie do planu inwestycyjnego MIASTA realizacji inwestycji
drogowej wraz z infrastruktur4 techniczn4 przy udziale MIASTA oraz iNWEsroRA
PRYWATNEGO

1. INWESTOR PRYWATNY / wnioskodawca (osoby upowaZnione do reprezentacji):..........

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowg/przebudowgx :

Lp. Zakres rzeczowy: Cechy charakterystyczne Jedn. ilo66

I ulica
nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia z kostki betonowei

nawierzchnia z plyt yomb

2. siei kanalizacj i deszczowej

rury z tworzylv sztucznych
(GRP,PVC, )* Srednicy..... .......

rury zelbetowe Srednicy ..

rury betonowe Srednicy..,....,,....

3. siei kanalizacji sanitamei

rury z tworzyw sztucznych (PVC,
PP) 3rednicy......

rury kamionkowe Srednicv.,.

4. siei wodoci4gowa
rury z tworzyw sztucznych (PE)
Srednicy...,....

rury Zeliwne Srednicy..
5.

sied cieplownicza rury.........ftednicy........



2. Numery dzialek dla zakresu neczowego zadania:

3. Warto6i szacunkowa wg kosztorysu upros zczonego (dla zoktesu wniosku):

5. Deklarujemy dostarczenie decyzji o pozwoleniu na btdowp wraz ze zgod4 INWESToRA
PRYWATNEGO na przepisanie tej decyzji na MIASTO lub uzyskaniJ w imieniu
MIASTA decyzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej dla otrzymania kt6rej
MLAsro udzieli pelnomocnictwa przedstawicielowi Biura projeitowegoizialai4""go nu

4. Deklarujemy zloZenie kompletnej dokumentacji projektowej w terminie:

zlecenie INWESTORA PRYWATNEGO w terminie:

-6.. 
Planowany termin rozpoczgcia realizacji robot (dla zakresu wniosku):............................

Zal4czniki
1 1. opinia ZDiZ Gdynia, zgodnie z punktem 7 zasad wsp6rpracy wraz z oswiadcze niem zDiz o przejgcit

drodka trwalego dowodem pT
I .2. plan zagospodarowania tercnu z naniesionym zakresem rz eczowym zadania
I .3. kosztorys uproszczony dla oszacowania zakresu rzeczoweso zadan,u
1.4. opinia Rady Dzielnicy

Oiwiadczam, 2e przyjmujg warunki zasad wsp1lpracy przy realizacji tnwestycji
drogowych wraz z infrasnukura technicznq przy udziite-MASTA oraz INWESTOM
PRYWATNEGO

*niepoftzebne skreSliC
podpisy osoby upowaznionej do reprezentacji



Zal4cznrk nr 2
do Zasad wspdlpra cy przy rcalizacji
inwestycji drogowych waz z infrastruktur4
techniczn4 przy udziale MIASTA oraz
INWESTORA PRYWATNEGO

WZOR

UMOWA o wsp6lnej realizacji Nr

zawafia w dniu ...'............... pomigdzy Gmin4 Miasta Gdyni z siedzib4 w cdyni (81-3g2)
Al' Marszalka Pilsudskiego 52l54, NIP 586-231-23-26, REGON 000598486, reprezentowan4 prz ezprezydenta
Miasta Gdyni .., z upowaznienia kt6rego dziala:
Wiceprezydent Miasta Gdyni
zwanq w dalszej czgSci umowy MIASTEM,

a

:. ..: ..::.:: :.. J"'ilj;; 
';;iiii3",li3r; 

Kis ;;J il;; t::i:i::::::111'j*"-
posiadaiqc4 NIp ..........................., zwan4 dalej ,,INWESTdREM pRywATNyM., reprezentowanf frzel

........., w imieniu kt6rego dziata:

w sprawie:
wspdlfi nansowania i budowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie zarz4dzenia nr .....prezydenta Miasta Gdyni z dnia....... w
sprawie zatwierdzenta realizacji zadania:........... ..... ....

$l
Strony postanawiaj4 wsp6lnie nealizowat inwestycjg p.n.:,,,.,,....,..,..,. ..,.....,...,..,...," i
uczeslnicry6 na zasadach opisanych w niniejszej umowie w finansowaniu tego przedsigwzigcia.

I, terenu I

b)

c)

d)

fl

h)

i)

j) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kt6ra zostanie rozliczona na podstawie faktur
oplaconych przez INWESTORA PRYWATNEGO
szacunko\,\y koszt brutto: . ............. ...... . zt



4.

5.

3.

k) nadz6r inwestorski :

szacunko\4y koszt brutto: ............... ......,,,.. d
I) odszkodowanie za nieruchomos6 p',ejgt4 decyzi4 o zezworeniu na realizacig inwestycji drogowej

szacunkowy koszt brutto:. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . zl

*UIYAGA - zakres rzeczowo-finansowy zostanie dostosowany do konkretnej inwestycji

Koszt inwestycji (brutto) szacowany na dziefi zawarcia niniejszej umowy: ............ ,.......,.21
(slownie: .........................................),

Koszt rob6t uierych w ust.l lit. h) niniejsze-gc paragrafu pokrywa w 100% INWESTOR pRywATNy,
w przypadku dostarczenia oswiadczef: pEWiK Sp. z o.o.^Gdynia, opEC Sp. z o.o. Gdynia, no.J rouat
ujgtych w ust.l lit.c)-e) niniejszego paragrafu Strony sfinansuj4 wsp6lnie.
ostateczny rueczwisly koszt inwestycji zostanie okeslony- na ptdstawie faktur wystawionvch przez
wvkonawca rob6t, Nadz6r inwesrorski t_9ql199ny.h przez MIAS'io i INwESToRA'pRvwiiNico,
faktur oplaconych przez INWESTORA pRywATNEbo za dokumentacjg projektowo-koszrorysowa oraz
dowod6w zaplaty przez MIASTO odszkodowania za nieruchomodci pii.:eti a""vaa 

",.riror.""r, ",realizacj g inwestycj i drogowej.
MIASTO zobowiqznje sig do przeprowadzenia w imieniu swoim oraz INWESTORA pRywATNEco
postgpowania przetargowego na wyb6r wykonaw cy rob6t oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacj4 iob6t
oraz w okesie gwarancji, w fi)bie ustawyprawo zam6wieri pubricmych i do zawarJia umo*, nini.jszy-r
wykonawcami, a INWESTOR pRywATNy upowaznia MIASTO do dokonania po*yxry"r, ."lr",is"r.
INWESTOR PRYWATNY bgdzie platnikiem czgsci wl.nagrodzenia wykonawcy .ob6t oraz nacizoru
inwestorskiego zgodnie z zapisami $ 5.

Y-l$":,:ll"g yvtudowanej inwestycji r ruto.ril Sn.Stonym w g2 niniejszej umowy bpdzie MIASTO.
INWESTOR PRYWATNY zrzeka sig roszczeli z tytulu powigkszenia maj4tku MIASiA.
odbioru technicznego aealizowanej inwestycji dokonaj4 przedstawiciii gestor6w i Nadz6r inwestorskiprry udziale INWESTORA PRYWATNEGO w zo]o'esi'/ ponizej przidstnwiony zostat przyktadowy
zakres rzeczowy i przykladowi gestorzg4. -

a) ukladu drogowego, sieci kanalizacji 
_deszczowej z wpustami i przykanalikami, sieci o6wietleniowej,

zieleni * upowainieni przedstawiciele zarz4&t Dr6g i zieleni-w-Gdyni (gl-364) z sieatri4 prry
ul. l0 Lutego 24,

b) sieci kanalizacji sanitarnej i wodociqgowej - upowaznieni przedstawiciele przedsigbiorstwa

. wodoci4g6w i Kanalizacji sp. zo.o. w Gdyni (81-3lr) i siedzibq przy ul. witomiriskiej 29.c) sieci gazowej - upowaznieni przedstawiciele Pomorskiej Spolki Gazownict*a bddrial ZuHud
.. Qazgw.nigzV w Gdahsku (80-858) z siedzlbq przy ul. Walowej 4ll43
d) sieci.cieplownicz.ej - upowaznreni przedstawiciele okqgowego przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnel

,!g61ki zo.o. wGdyni (81-230) z siedzib4 w Cdynt przy ul. Opata Hackiegol4.* UWAGA: zakres i gestorzy zostanq dostosowani do koikretnei iiwestvcii
odbi6r koricowy zrealizowanej inwestycji nast4pi protokolarnie"z jednoczesnym przekazaniem
inwestycji do uzytkowania, na podstawie protokolu odbioru lioricowego 

- 
spisanego przez

upowa2nionych pzedstawicieli wykonawcy rob6t, NADZORU, MIASTA, uzytkownlio* or-
INWESTORA PRYWATNEGO.

INWESTOR PRYWATNY zobowi4zany jest *UrJ.rn,or" do dnia ..................... dostarczy6 MIASTU
kompletn4 dokumentacjg projektow4 furojekty budowlane, projekty wykonawcze, prtedmtiryouo, au
oferenta), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

-rob6t -oru, 
kosztorys 

^ inrv".torr"6 *ru, ,
przedmiarem dla zakesu rob6t objgtego niniejsz4 umow4, umozriwiai4c4 pizygotowanie pro."oury
przetargowej na wyb6r wykonawcy rob6t i nadzoru inwestorskiego. Dfa cefOirr zamiesz&enia wewl$cjwrm publikatorze ogloszenia. o przetargu, projekty budowiane, wykonawcze, rp".lalu.1"
techniczne wykonania i odbioru rob6t waz z przedmiarem dla oferenta TNWESTOR 

' pn^vrieir.rv
d9:,9"?_ y postaci skompresow-anych folder6w (zip), w kt6rych carkowita obl9tos6 poszcreg6lnyctr
plik6w PDF nie przekacza 20,0 MB.
ww.. dokumentacja zostanie wykonana zgodnie Rozporz4dzeniem Ministra krfrastruktury z dnia 2
wzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakrwu i Jbmy dokumentacji projektowej, 'tpi"yjt 

o"ii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych 

'ora, 
progro., ^Trik 

ionoino-ii1,iko."go

t.
2.
J.

4.

l.



(D2.u..2013.1129 z p62h,zm.), Rozporz4dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1g maja2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obiiczania planoianych ioszt-ii pro"
projektowch oraz planowanych knsztd.w. rob6t budowranych 6kresronych i progro i" Trnr.ionino-uzytkowym (D2.U.2004.130.13 89 z p6trt. zm.), ustawa z dnia 7 iipca iel+rl prawo gudowtane
(Dzu 2016290 z p62h. zm.) oraz o ile nastapi taka koniecznosd ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o
szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych (DL.U.201.5.2031
z p62h. zm,.), . z obowiqzu:i4cymi warunkami technicznymi, no.*a'nl'i przepisami oraz zisadami
wsp6lczesnej wiedz], technicznej. W dokumentacji projektowej zastosowane materialy mog4 byi olaeslone
jedynie poprzez ich parametry techniczne. Niedopuszczalne jist wskazywanie n-r nrtn i producent6w.
tr4IASTO nie dopuszcza wykonania kanalizacji deszczowej z rur typu K-2.
INWERSTOR PRVWATNY zobowiqzany jest do przekazania MLA,STU w terminie do dnia
::.j:.....1........... declzji o zezwoleniu na realizacjg inwestycji drogowej, kt6r? INWESTOR
PRYWATNY uzyska w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie udziJonego pelnomocnictwa lub

!9_cyzji 
o pozwoleniu na budowg, wraz z gswiad,czeniem o wyiazaniu zgoay na przipisanie pozwolenia na

MIASTO,
warunkiem wszczqcia i przeprowadzenia w imieniu swoim i INVESTORA pRywATNEGo procedury
q?gilrgowej na wyb6r wykonawcy rob6t oraz nadzoru inwestorskiego jest wykonanie przez
INWESTORA PRYWATNEGO obowi4zk6w okreslonych w ust. I i 2 niniejszego paragrafu oraz'par.S
ust. 10.

J.

4.Ustala sig termin rozliczenia zakesu rzeczowo-finansowego inwestycji , okreSlonego w $ 2 ust.1 niniejszej
umowy, nie p6lniej niz do dnia ...................... r,

l. Strony zobowi4zuj4 sig wsp6lfinansowai
$s

inwestycjg w zakresie rzeczowp okeSlonym w $ 2 ust.l
niniejszej umowy na zasadzie:

a) koszty rob6t ujgte w
PRYWATNY

S 2 ust.l lit. ......w 100% koszru brutto pokryje INWESTOR

b) pozostale koszq/ *,::.:lil(osztu brutto pokryje MIASTO. ...,.......o/o kosztu brutto pokryje
INWESTOR PRYWATNY.

2. L4czny szacowany udziar MIASTA z z^strzeaeniem zapisu ust. 5 niniejszego paragrafu wynosi
brutto:..,....,......,.21.

3. tr qczny szacowany udzial INWESTORA PRYWATNEGO wynosi brutto:,..,........,...21.
4. Jezeli szacowany na podstawie dokumentacji projektowej lub ostateczny rznczywisty koszt inwestycji,

o kt6rym mowa w $ 2 ust.3, bgdzie wyzszy niz szacowano, na podstawie koncepcji zagospodarowarua
terenu, w $ 2 ust'1 niniejszej umowy, MIASTO bgdzie partycypowad w kosztach na zisadichokreSlonych
w ust.l niniejszego paragrafu, ptzy czym udzial MLA,STA w finansowaniu inwestycji nie moze
przekoczyt,..............21, a koszt stanowi4cy r6znic9 poniesie INWESTOR PRI'WATNV.

5. W przypadku gdy szacowany na podstawie dokumentacji projektowej lub ostateczny rzeczyvlisty koszt
inwestycji, o kt6rym mowa-w $ 2 ust3, bqdzie nlz{zy'niz srico*aoo nu pod.tu*i" koncepcji
zagospodarowania terenu, w $ 2.ust.1 niniejszej umo\4y, w6wczas udzial finansolry MIASTA bgdzie
stanowil iloczyn procentowego udzialu okreSlonego w ust.l niniejszego paragrafu i rziczyrvistego kosztu
zakesu rzeczowego okreSlonego, $ 2 ust.l lit.a)-lit.l) z wyl1czeniem zakesu rob6t finansorrianych w
l00Yo przez INWESTORA PRYWATNEGO. Kwota udzialu finansoweqo MIASTA nie moZe
przekroczyd: ...,..,.....21,

6. Niefinansowym wkladem INWESTORA PRYWATNEGO jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa
o wafioSci szacunkowej zl brutto, kt6ra zostanie rozliczoni na podstawie faktur
oplaconych przez INWESTORA PRYWATNEGo, po podpisaniu umowy z wykonawc4 rob6t.

7. s"acunkowy, udzial finansowy INWESTORA pRywAT\lEGo pomniejszony'o wniesiony przez niego
wklad -niefinansowy o wartosci szacunkowej zt wynosi ....................... zl brutto
(s{ownie:...........................).

8. Strony ustalaj4, ze na podstawie warunk6w umowy o wykonanie rob6t budowlanych oraz nadzoru
inwestorskiego Wykonawca rob6t oraz nadz6r inwestorski zostanq zobowiqzani do faktgrowania rob6t i
sprawowania nadzoru inwestorskiego z uwzglgdnieniem dw6ch platnik6w: MIASTA i INWESTORA
PRYWATNEGO.

9. Platno5ci za wykonane robot5r oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego bgd4 wykonyrvane pzelewem na
konto wykonawcy rob6t i nadzoru inwestorskiego w terminie nie p6zniejsztm oiz :o a"i oa auq,
olxrymania przez platnika prawidlowo wystawionej fakhrry vAT. podstiw4 platnosci dla wykonawcy



l.

rob6t, bgdzie podpisany przez inspektora nadzoru protok6l czgsciowy odbioru rob6t lub protok6l odbioru
KOnCOWeSO.

IO.INWESTbR PRYWATNY
a) na 7 dni przed wszcz.?ciem post?powania przetargowego na wybor wykonawcy rob6r

(w przypadku realizacji inwestycji na podstawii pozwo-ienia-na budoig)* ,
lub

b) wraz ze zlo2eniem wniosku o wydanie przez MIASTO pelnomocnicnua dla uzyskania decyzji
zRiD (w przypadky..learizacji invrestycji na podstuwle decyzji o zezworenil na reariziiig
inwestycji drogowej)*

*) Ul'l/AGA termin dostarczenia zabezpieczenia naleivtego wykonania umowy zostanie dostosowany do
konkretnej inwestycji
zobowiqzany jest wniesd na.okes 5 rat zabezpieczenie nareadego wykonania umowy w formiegot6wki, gwarancji bankowej 

^lub 
ubezpieczeniowej na kwotg szacowanego udziaru finansowego

przypadaj4cego na INWESTORA PRYWATNdGO, ustalonego na p"odstawie do-kgmentacii
projektowej i kosztorysu inwestorskiego w przlpadku opisanym w ust.10 pkt a) lub na podstawre
koncepcji zagospodarowania terenu i wstgpnego kosrtorysu inwestorskiego, w przypadku opirurry- .,"
ust'10 pkt. b) w kwocie okeslonej w ust.7 niniejszego paragrafu, tyuteri iauezpiecr"niu piainoici t"i
kwoty.

ll.zabezpieczente 
_nalezytego wykonania, o kt6r).rn mowa w ust.l0 niniejszego paragrafu ma obejmowai

okes 5 lat. 
. 
W _przypadku gdy do 

^tego 
czasu nie nastqpi rozliczenie" ru6.r; ,r;;;;;-finu*o*"go,

kt6rego termin okredlony zosta+ w s 4 ust.4 (wyplata odlzkodowania za nieruchomosi prriigrq-iuy"1a
o zezwoleniu na realizacjg inwesryrji 

{gqo-_y-".1,_y!ol.-ie dla przedmiotowej inwesrycji ot 
"r,i,eto:,;iza,wady i gwarancji) INWESTOR pR]{wATNy zobowiqziny bgdzie do ,to.o*n.go prr"iirz"niu

zabezpieczenia lub nniesienia nowego zabezpieczenia na kotejne okesy.
12.W_ przypadku nieprzedfuzenia . zaberyiei"pnia nale:4rtego wykonania lub wniesienia nowego

zabezPieczenia najp6iniej na 30 dni przed uplywem termintiwaznosci dotychczasowego ia"rpi""rniu
wniesionego 

. 
w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe; transro ,fu*i ii,rng 

""zab.ezpiec.zenie w pieni4dzu, poprzez wypratg kwoty dotychczasowigo zabezpieczenia. Mo2riwosi
wykonania uprawnienia wyp+aty kwoty z dotychczasowego zabezpieczeiia musi ivynikai , aoLr..ntu
stanowiAcego zab e zpieczente.

l3'Nalezyte wykonanie niniejszej umowy zostanie przez MLA.STO potwierdzone protokolem ostatecznego i
calkowitego rczliczena zakesu rze.czowo-finansowego, o kt6rym mowa w $ 2 ust.l w sklad kt6rego
wchodzii b9dzie protok6l bezusterkowego odbioru koficowego lub protok6i potwierdzaj4cy usunigcie
wad i u.sterek stwierdzonych przy odbiorze koficowym, ptotok6l odbioru ,buot po upi.y',"i. ot 

"ruqwarancji i rgkojmi, potwierdzenie zaplaty przez MIASTd odszkodowania za nieruchom66ci przeigte
decyzj4 o zezwoleniu na realizacjg inwesfycji drogowej.

14,7-ab2'p.ieczenie naleL\4ego uykonania umo*yf wpiacone przez INWESTORA pRywATNEGo w
pieni4dzu, zostanie zevr6cone wraz z naleLnymi odsitkami bankowymi w terminie 14 dni oJ iodpisaniaprotokolu o kt6rym mowa w ust.l3.

l5.Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe musz4 nieodwolalnie i bezwarunkowo zobowi4zywac
Porgczyciela lub Gwaranta do zaplaty kwoty pienig:Znej na pierwsze wezwanie MIASTA.

l6.Rzeczywisty ostateczny udzial finansowy STRoN iostanie okeslony w oparciu o zasady opisane
w ust.l'6_ niniejszego paragrafu na podstawie faktur wystawionych pizez wykonawca rob6i, liadz6r
Ty,1.j9!!'_i op]?conych przez MIASTO i TNWESTORA pRywArNEGo, "faktur opd;;t;t przez
INwEsroRA PRYWATNEGO. za _dokumentacjg projektowo-kosztorysow4 oraz 'tuplity"' prr",
MLA.sro odszkodowania za nieruchomosci przejgtl decyz.i4 o zez.olenirr'na rcalizaijg inwestycji
drogowej.

INWESTOR PRYWATNY zobowiqzuje sig do ,lry6tonuoiu oUo*ia"t ow w nastgpuj4cl.rn zakesie:a) dostarczenia kornpletnej dokumentacji przetargowej waz z aktualnym w ro^111i"nlu rrp kosztorysem
inwestorskim, pozwoleniem na budowg lub decyzi4 o zezwoleniu na realizacjg inwesrycli a.oto*.1 ,
usunigcia ewentualnych wad i usterek dokumentacii.

b) sprawdzenia zgodnoSci Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t, przedrniaru rob6t z
proJeKtaml,

c) udzialu jednego przedstawiciela w pracach komisji przetargowej, wylaniai4cej wykonawca rcb6t oraz
nadzoru inwestorskiego,

d) udzialu w przekazaniu Wykonawcy rob6t terenu budowy i pod zaplecze budowy,e) sprawowania nadzoru autorskiego,nad realizacjq rob6t budowlanych w calyrn wykonywanym zakresie
rzeczowym, od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru koricowegoiob6t,



l.

2.

3.

3.

7.

f) udzialu w odbiorach technicznych z udzialem gestor6w, odbiorze koricowym wykonanego zadania i
przekazaniu inwestycji ualtkownikom,

g) poniesienia koszt6w usunigcia wad zakresu rzeczowego ujgtego w $ 2 ust.l , kt6re zostan4 stwierdzone
_ --w^trakcie 

odbioru koricowego a wynikaj4cych z bt9d6w piojektowych.
MIASTO zobowi4zuje sig wsp6ldziala6 z INWESToREM 

- pRywATNrrv{ w nalez}tym wykonanru
powyzszych zobowiqzah poprzez dokonywanie zawiadomieri i udzielanie informacji to"l""r'oycl atu
realizacji przez INWESTOM PRYWATNEGO przyjgrych zabowi1zal.
INWESTOR PRYWATNY przekaze MIASTU dokumentacjg projektowo-kosztorysow4 \!raz z
pozrvoleniem na budowg lub decyzi4 o zezwoleniu na rearizaiig inwestycji drogowe.l na podstawie
podpisanego przez MIASTO protokolu odbioru bez uwag.

INWESTOR PRYWATNY oswiadcza, ,, ouou 
u,-lu 

przyslugiwai mai4tkowe prawa autorskie do carej
dokumentacji, kt6ra powstanie w wyniku realizacji niniijsiej inwestycji. 

'

INWESTOR PRYWATNY przenosirieodplatnie z dniem podpisa;ii protokolu, o kt6rym mowa w $ 6 ust.3 na zasadzie wyl?cznosci autorskie prawa mai4tkowe do dokumentacji dotyczqcej przedmioiowego
zadania, do nieograniczonego w.czasie, iloSciowo, ani terytorialnie korzyitania'z t"3 ao^tumeotac.l, *-
zezwala MIASTU na wykonywanie autorskich praw zaleinvth.

nw.TJgR . PRYWATNY przenosi na MIASTO autorskie prawa maj4tkowe do dolaunentacji na
ws4/stkich istniei4cych w dniu podpisania umowy o wsp6lnej realizacji polach eksploatacji, w tym w
szcze96lnosci:
l) w zakesie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji: kserowanie, skanowanie, kopiowame na

wszelkie dostgpne nosniki danych, w tym papier, pamigi komputera, cD, DVD, pen&ive, zapisu
magnetycznego oraz technik4 elekhoniczn4,

2) . w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami dokumentacji: udostgpnianie dokumentacji lub jej
dowolnej czg(ci, w dowolnej formie, innym podmiotom, w siczeg6lnosci wykonawcom b-iorqcyrn
udzial w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia, jako podstawg do ivykonania innych opracowarl lub
dla wykonania lub nadzorowania rob6t budowlanych, lub jako czg56 specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia,

3) przechowylvanie, wyswietlanie, wprowadzanie do pamigci komputera wraz z prawem do
dokonY.,vania modYfi kacj i,

4) zarnieszczenie dokumentacji na stronie intemetowej MIASTA lub serwerze, celem umozliwienia
pobrania tej dokumentacji, jako czgsi materiafu zam6wienia, wynikai4cych z obowiqzku uch

_. zamieszczania dzialaj4c na podstawie ustawy prawo zam6wieri publicznych, 
' -

:) wystawienie, publikowanie i udostgpnianie w kazdy inny spoi6b z uzyciem dowolnej techniki,6) prawo do przystosowania, dokonywania wszelkich zrriai, adaptacy, poprawek, przer6bek, zmian
fomatu,. sk6t6w. i opracowari dokumentacji, zrniany rozwi42ah- projitto*y"rr, zastosowanych

rylelal9wr ograniczenia wydatk6w, zmiany obowiqzujqcych pizepisbw, w tym zmian ukladu lub
jakichkolwiek innych zmian, w tym w szczeg6lnodci zmi:ary iozmieszczenia opracowafl w postaci
przer6bek, i/lub fragmentyzacji nawet w6wczas, gdy efekiem tych dzialah mialaby bys ,*iana
indywidualnego charakteru caloSci dokumentacii.

7) wypozyczania egzemplarzy dokumentacji w ialoSci lub w czESci,8) y zakresie rozpowszechniania przedmiotu zam6wienia w spos6b inny niZ wymienione
w pkt 1) do 7) - publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtw orz"nlp oru, nadawanie i
remitowanie w celach reklamo*ych, a takze publiczne udostgpnianie utworu w taki spos6b, aby kazdy

_ __m_6gl 
mieC do niego dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybrany.

. MJASTO nabylva prawo do przeniesienia autorskich praw maj4tkowych na rre", os6b trzecich w zakesie
i celu wskazanym w ust.2 i ust.3.

Strony uzgadniaiq, iz MIASTO nabywa catosi autorskich praw mai4tkowych do dokumentacji wraz z
prawem do wykonywania praw zal.eznych na wskazanych w ust. 2 i ust. 3 polach eksploatacji i4czme z
wprowadzaniem zmian i przerabianiem dokumentacji.

Przeniesienie_ autorskich praw maj4tkowych powoduje przeniesienie na MIASTO wlasnosci wszystkich
?V?\?tut v dokumentacji, kt6re_ zostan4 MIASTU przekazane w zwiqzto' z wykonaniem przez
INWESTORA PRYWATNEGO doKumentacii,

INWESTOR PRYWATNY oswiadcza, ie wykonui4c dokumentacjg bgdzie przestrzegal przepis6w
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokewnych 6'et<st;eanonty dz.i.zots.ase
z l6?1m.) i nie naruszy praw majQtkowych os6b trzecich, a utwory priekaie MIASTU; stanie wolnym
od obciqzeri prawami tych os6b. w_pr4.padku wyst4pienia przez jakqkolwiek osobg trzeci4 zjakimkolwiek
roszczeniem w stosunku do MIASTA z 64ulu majqtkowych praw autorskich, INwESToIi i,Ryw.q.rNy

4.

5.



bgdzie zobowlzany do zwrotu wszelkich koszt6w i szk6d (maj4tkowych i niemaj4tkowych) poniesionych
przez MIASTO w zwiqzku z wyst4pieniem takich roszczefi.9' INWESTOR PRYWATNY zobowi4zuje sig do niewykorzystania autorskich praw osobistych ze szkod4
dla interes6w MIASTA lub w spos6b utrudniaj4cy realiz;cjg inwestycji.

$8

l ' INWESTOR PRYWATNY. ma prawo do bezpoSredniego, osobistego zapoznawania sig zpostgpem rob6t,
w tym do uczestnictwa w radach budowv.

2' W przypadku wyst?pienia koniecznoSci wykonania rob6t dodatkowych wynikaj4cej z blgd6w w projekcie
dostarczonym przez INWESToRA pRywATNEGo lub wad tej dokum;nracji'o;z jej ;ieko;pretnosci,
koszt tych rob6t poniesie INWESTOR pRyWATNy 

.3. !.o9a rob6t jak w ust. 2 niniejszego paragrafu nie jest wliczany do udzialu finansowego INwEsToRA
PRYWATNEGO w rzecz$vistym ko szcie reahzacji-przedmiotu umowy, o kt6rym mowiw $ 2 umowy.

1. Do czasu-przejgcia do u:irtkowaniq ylglll"j io$3.ry".ii prr"" uzyttownik6w dr6g i uzbrojenia, wszelkie
cigzary i koszff eksploatacji ponosi INWESTOR pR].\iATNy

2. U_:ftkownicy przejm4 do u4ltkowania inwestycjg objgt4 niniejszq umowq po odbiorze koricowym od
Wykonawcy rob6t,

l. w prrypadku nie wywiqzania,sig prz", INWESTO$RT pRywATNEGo z obowiqzk6w, okeslonych w g 4
ust.1, ust.2 lub $ 5 ust.10 niniejszej umowy, MIASTU przys{uguje prawo odst4pienia od umowy.2 MtASTo moze skorzystai z prawa odstqpienia w terminie:o aii od uplywu teimin6w przewidzianych dla
wykonania obowiqzk6w ok-"jl^o:{"} y_! 1grtj1,usr.2 lub g 5 ust.id niniejszej umi*y. W przypuOtu
odst4pienia od umowv INWESTOR .lRTwAT\y pokryji wszelkie t<osay latie poniost t'uu-ugazie
zot_owiQzany ponieSi w zwiqzku z rcalizacj4 ww. inweitycji'i zneka siq dochodzenia wszelkich roszczeri
od MIASTA.

3. Odst4pienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaZnosci.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj4cej, 2e wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym' czego nie mozna bylo przewidzie( w chwili iawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy
moae zagrozi' istomemu interesowi bezpieczenstwa pahstwa lub bezpiecieristwu publicznemu, MIASTO

- -mozeodstqpii 
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o rych oftoliczrojciach.

5. wszelkie udokumentowane na dziefi odst4pienia, o kt6rym mowa w $ ust.4 koszty, dotycz4ce przedmiotu
umowy STRoNY ponosz4 zgodnie z zasadami okreslonymi w $ 5 ust. l-5 i 'wyticzenierii 

toszow
wykonania dokumenggjiproj;eqolv_o_-ho.sltgggwej. W takim przypadku koszty tej aokumentac;i stanowi4
w caloici koszt INWESTORA PRYWATMGO .

zmiana postanowieri niniejszej umowy 
-rnuru ,orroj J,lemnej zawierajqcej oswiadczenia wszystkich STRoN

pod rygorem niewa2no3ci.

Do spraw nieuregulowanych w niniej.r".l umo.ie sto$l.2.ig prr.pi.y r<ooeksu Cywilnego.

Wszelkie 
-spory, 

jakie mog4 wynikn4C , *rO"l*1" umowy, strony bgd4 rozstrzyga6 polubownie.
Y Itppl$ nie osi4gnigcia ugody spory bgd4 rozstrzygane prziz sqd porsze.hny wlascffi mi'ejscowo ata
siedziby MIASTA.

fJmowg sporz4dzo-no w 3 jednobrzmi4cr"n 
"r""^ftll* h, 1 egz. dla INWESToRA pRywATNEGo,

2 egzemplarze dla MIASTA.

Podpisy upowaZnionych przedstawicieli Stron:



Zalqcznik nr 3a)
do Zasad wsp6tpracy przy realizacji inwestycji
drogowej wraz z infiastruktur4 techniczn4 przy ldziale
MIASTA oraz INWESTORA PRYWATNECO

OSWIADCZENIE

Podmiot, pzyszly u2ytkownik :

l^lZ9d_sjlbjorstwo Wodocieg6w i Kanatizacji Sp. z o,o., ut, Witomifska 29,
(81-311) Gdynia

Reprezentowany przez :

oSwiadcza, 2e po zako{czeniu inwestycji pn.:

zreatizowanejprzez Gmins ; ;; ;; ;:oo;;"';;cowym nizej wymienione
elementy infrastruktury o nastgpuj4cych parametrach:

- w zakesie kanalizacji sanitamej:

..........................mb
-L

- w zakresie sieci wodoci?gowej:
..'.....,.'..'....,....'' mb
...........................mb

zostan4 WzyjQte jako Srodek trwaly lub inny skiadnik maj4tku wniesiony aportem przez
Gming Miasta Gd yni w zwnian za udzialy w podwyz szonymkipitale zakladowym.



ZatEczntk w 3b)
do Zasad wsp6lirracy przy realizacji inwestycji
drogowej wraz z infrastruktur4 techniczn4 przy udziale
MIASTA oraz INWESTORA PRYWATNEGO

zostan1 pnyjgle jako Srodek trwaly lub inny skladnik maj4tku wniesiony apofiem pnez
Gming Miasta Gdyni w zamian za udzialy w podwyzszonym kapitale zakladowym .

OSwI ADCZENIE

Podmiot , przyszly uZytkownik:

Okrggowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
8l-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Reprezentowany przez :

oiwiadcza,2e po zakoficzeniu inwestycji pn.:

zr.ealizowanei przez Gming Miasta Gdl,ni oraz po odbiorze kofcowym nizej wl,rnienione
elementy infrastruktury o nastgpuj4cych parametrach :

Sied c.o. wysokoparametrowa :

- DN ...... z rur. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . o dfugo5ci ..................... mb




