POROZUMIENIE
NR .....................................
zawarte w Gdańsku w dniu …………………. pomiędzy:
ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 80-557, ul. Marynarki
Polskiej 130, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS pod
nr KRS 0000033455, będąca podatnikiem VAT, NIP 583-000-11-90, o kapitale zakładowym
1 356 110 400 zł. w całości wpłaconym, Oddziałem w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku
80-557, ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej ENERGA, lub łącznie Stroną
a:
Gminą Miasta Gdynia, z siedzibą w 81- 382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Pana Wojciecha Szczurka z upoważnienia, którego działa Wiceprezydent
Miasta Gdyni - Pan Marek Stępa,
zwaną dalej PODMIOTEM, lub łącznie Stroną
§1
Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie trybu postępowania przy realizacji
usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, będących własnością ENERGA
– OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, dla przebudowy linii kablowych SN 15 kV
i nn 0,4 kV w ul. Maszopów w Gdyni:
dz. nr 2150, 2413, 2414 Obręb 0027 Wielki Kack, zgodnie z warunkami usunięcia kolizji nr
R/16/043426 z dnia 05.09.2016 r. oraz nr R/17/004502 z dnia 16.02.2017 r.
§2
1. Strony porozumienia zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji usuwania
występujących kolizji istniejącej infrastruktury technicznej.
2. PODMIOT zobowiązany jest do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na
własny koszt, zgodnie z warunkami usunięcia kolizji nr R/16/043426 z dnia 05.09.2016 r.
oraz nr R/17/004502 z dnia 16.02.2017 r. i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Wykonawcą projektu jest Pracownia Projektów Architektoniczno-Budowlanych NEVORA
PROJEKT Łukasz Dawidowski z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Kilińskiego 3D/6,
80-452 Gdańsk, zwana dalej WYKONAWCĄ PROJEKTU.
3. PODMIOT upoważnia WYKONAWCĘ PROJEKTU do bezpośredniego kontaktu
z ENERGĄ dla realizacji Projektu.
4. ENERGA zobowiązuje się do zrealizowania własnym kosztem przebudowy urządzeń
będących jej własnością na podstawie opracowanego i uzgodnionego projektu w terminie
3 miesięcy od przekazania dokumentacji zgodnie z § 3 lub 1,5 miesiąca od przekazania
placu budowy, zgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem do niniejszego
porozumienia (na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r.)

§3
1. Po opracowaniu przez WYKONAWCĘ PROJEKTU projektu wykonawczego PODMIOT
dostarczy go do ENERGI celem realizacji prac budowlano – montażowych w ilości
4 egz.(1 egz w wersji elektronicznej na płytce CD) wraz z kopią uprawomocnionej decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót, co zostanie
potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym dokumentacji podpisanym przez obie
strony. PODMIOT udostępni dziennik budowy dot. zadania inwestycyjnego, celem
dokonania odpowiednich wpisów przez kierownika budowy wskazanego przez
Przedsiębiorstwo Energetyczne.
2. Po zrealizowaniu robót związanych z przebudową urządzeń elektroenergetycznych
ENERGA przekaże PODMIOTOWI komplet dokumentów odbiorowych powykonawczych
wymaganych ustawą Prawo budowlane, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
§4
1.

Porozumienie zostało sporządzone w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egz.
dla stron.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
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