
UMOWA Nr …………………… 

Partnerstwa dla realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą:

Studium wykonalności projektu pn. „Koncepcja pasażerskiej komunikacji kolejowej

w rejonie m. Lublina  wraz z elementami integracji z systemem transportowym

Aglomeracji Lubelskiej”

zawarta w dniu……………………………….  roku w Lublinie pomiędzy:

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03 - 734 Warszawa zarejestrowaną
przez Sąd Rejonowy dla m. st.  Warszawy XIII  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego  pod  numerem  KRS  0000037568,  REGON:  017319027,  NIP  113-23-16-427,
kapitał zakładowy w wysokości 11 418 232 000,00 PLN w całości wpłacony, w imieniu której
działa:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie,
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, Oddział w Lublinie, 20-022 Lublin, ul. Okopowa 5
reprezentowanym przez upoważnionych przedstawicieli:

1) Sławomira  Burczaniuka -  Dyrektora  Oddziału  Centrum  Realizacji  Inwestycji
w Lublinie,

2) ……………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej „Liderem”

a
 
2. Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, zwanym
dalej „Partnerem” lub „Województwem Lubelskim”,  reprezentowanym przez:

1) Krzysztofa Hetmana              -   Marszałka Województwa Lubelskiego,
2) Jacka Sobczaka                     -  Członka Zarządu Województwa Lubelskiego

oraz

3. Miastem Lublin, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin, zwanym dalej „Partnerem” lub 
„Miastem Lublin”,  reprezentowanym przez:

1) Krzysztofa Żuka                   -  Prezydenta Miasta Lublin                    

zwanych razem Stronami.

§1

Przedmiotem  umowy  jest  wspólne  przedsięwzięcie  dotyczące  przygotowania  i realizacji
studium  wykonalności  dla  projektu  p.n.  „Koncepcja  pasażerskiej  komunikacji  kolejowej
w rejonie m. Lublina  wraz z elementami integracji z systemem transportowym Aglomeracji
Lubelskiej”, zwane dalej „studium wykonalności” lub „opracowaniem”.

 



                                                           §2

1. Zakres  współpracy  w  ramach  wspólnego  przedsięwzięcia  obejmuje
współfinansowanie opracowania studium wykonalności dla projektu, o którym mowa w
§1. 

2. Studium  wykonalności,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  będzie  podstawą  do  złożenia
poprawnego  wniosku  o  dofinansowanie  ze  środków zewnętrznych  realizacji  projektu,
którego dotyczy studium wykonalności, o którym mowa w §1. 

§3

1. Na potrzeby realizacji wspólnego przedsięwzięcia jako partnera wiodącego – Lidera,
ustala się PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Lider będzie odpowiedzialny za realizację
wspólnego przedsięwzięcia i będzie nim zarządzał. 

2. Do  reprezentacji  Lidera wskazuje  się:  ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3. Do  reprezentacji  Partnera -  Województwo  Lubelskie wskazuje  się:  ……………
…………………….…………………………………………………………………………

4. Do reprezentacji  Partnera -  Miasto Lublin wskazuje się:  .......................................
………………………………………………………………………………………………

5. Lider i  Partnerzy oświadczają,  że  posiadają  środki  pieniężne  na  realizację
wspólnego przedsięwzięcia.

6. Wstępny koszt  realizacji  wspólnego przedsięwzięcia,  o którym mowa w §1 Strony
szacują na kwotę do 450 tys. zł. W przypadku gdy koszt ten miałby przekroczyć wartość,
o której mowa w zdaniu pierwszym, wymaga to zgody wszystkich Stron umowy.

§4

Do  obowiązków  Lidera  w  ramach  wykonania  wspólnego  przedsięwzięcia  należy
w szczególności:

1) przyjęcie  roli  zamawiającego  w  zakresie  określonym  ustawą  z  dnia  29  stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,  Nr 113, poz. 759 z późn.
zm.),

2) zawarcie  umów  z  wykonawcą/ami  na  opracowanie  studium  wykonalności
z przewidywanym terminem wykonania zgodnym z opracowanym harmonogramem.

3) przekazanie partnerom kserokopii umów zawartych z wykonawcą/ami,
4) powołanie  Komisji  Oceny  Projektów  Inwestycyjnych  (KOPI)  z  udziałem

przedstawicieli Partnerów,
5) zaopiniowanie i przyjęcie wspólnie z Partnerami opracowania studiów wykonalności,

o którym mowa w §1, poprzez podpisanie protokołu odbioru opracowań,
6) złożenie wniosku o płatność, na podstawie którego zostaną zrefundowane wydatki

poniesione  przez  Lidera i  Partnerów na  studium  wykonalności  ze  środków
zewnętrznych. 

                                                              §5

Do  obowiązków  Partnerów  w  ramach  wykonania  wspólnego  przedsięwzięcia  należy
w szczególności:
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1) uzgodnienie  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  Publicznego  na
opracowanie studium wykonalności, a w tym projektu umowy z wykonawcą/ami,

2) udział w komisji przetargowej,
3) udział w posiedzeniach KOPI,
4) zaopiniowanie  i  przyjęcie wspólnie z  Liderem opracowania studium wykonalności,

o którym mowa w §1, poprzez podpisanie protokołu odbioru opracowania.

 §6

1. Współdziałanie  pomiędzy  Stronami wspólnego  przedsięwzięcia  polegać  będzie  na
współfinansowaniu kosztów opracowania studium wykonalności,  o którym mowa w §1,
w częściach równych. 

2. Ustala się następujące zasady finansowania i rozliczania wspólnego przedsięwzięcia:

1) Lider, w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury VAT od wykonawcy/ów, wystawi fakturę
VAT Partnerom do wysokości 1/3 wartości z faktury VAT wystawionej Liderowi przez
wykonawcę/ów, 

2) płatność  za  fakturę  VAT  wystawioną  przez  Lidera zostanie  dokonana  przez
Partnerów w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania faktury przez Partnera,

3) za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Partnera,

do faktury VAT wystawionej przez Lidera, o której mowa w pkt. 1, zostaną 
dołączone kserokopie faktur VAT wystawionych Liderowi przez 
Wykonawcę/ów oraz yjhuęk.protokołów odbioru opracowania./

4) W przypadku refundacji całości lub części wydatków Lidera i Partnerów na studium
wykonalności  ze  środków  zewnętrznych,  Lider zobowiązuje  się  do  przekazania
Partnerom na  wskazany  przez  nich  rachunek  bankowy  po  1/3  kwoty  uzyskanej
refundacji.

5) opracowanie  studium  wykonalności  będzie  stanowić  współwłasność  Lidera
i Partnerów w częściach równych,  a  każda ze  Stron będzie  mieć  możliwość  ich
wykorzystania w pełnym zakresie dla własnych celów. 

§7

1. Niniejsza  umowa  może  zostać  rozwiązana  w  każdym  czasie  za  zgodą  Lidera
i Partnerów  wyrażoną  na  piśmie.  Koszty  wynikające  z  realizacji  przedmiotu  umowy
poniesione przez Lidera w okresie od zawarcia umowy do jej  rozwiązania,  podlegają
rozliczeniu na zasadach określonych w § 6.

2. Wszelkie  sporne  sprawy,  wynikłe  w  trakcie  realizacji  wspólnego  przedsięwzięcia,
rozstrzygane  będą  w  drodze  przedsądowej.  W  przypadku  braku  zgody,  spory  będą
poddawane rozstrzygnięciu na drodze sądowej, przed sądem właściwym

                                                                         §8

Wszelkich  zmian  w  niniejszej  umowie  wspólnego  przedsięwzięcia  należy  dokonywać
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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                                                                     §9

W sprawach nieuregulowanych  w niniejszym porozumieniu  obowiązują  przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.).

                                                                     §10

Niniejsza umowa sporządzona została w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla każdej ze Stron.

               PARTNERZY                                                                        LIDER
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