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Krzvsztaf Górak - Człc*ekZarzad*
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P"ized;iiioteiii iiiiiiejsze; Liiiio\\j.r'.jest przeiiazaiiie Fcl''iaiC)\\'i F.acC),irsj(ienlr, z oricjzelii Ginir,_r'Gózi

zgodnie z .iJcll'ł,ałą Radi' GminY " lr' Gożdzle i1i ','....;, z dua

.. środkÓrł, finansclł-u..ch v -,łr'sokości ]4.000,0c zł. na dofinatlso'l'anie

c clku il entacj i proj elccił;lzcir n a p rzebu d owę n"/-w d::o g ;

: ł7r 3526TIi PiŚkorłlica -: dr. h'ajołtła nl' ]2'

- nT J529il/ Kiedrą,łl _ ldałęczylt _ do cłl'ogi h'ajol'vej nr 9.

$2

]. Doi<umeritacje, o ktorych mowa rł'$ 1 realizowane będąw ramacl-l nJw zadań iilwestyc5'jiryclr:

a) ,,3526Vi Piskornica - dr. krajowa nr 12 - opracov;anie dokumentacji do celow regulacji stani"r

prawnego i dokumentacj i projektowej"

b) ,'3529w Kiedrąłr _ Małęcą,y1- do cirogi krajov,ej nr 9 _ do drogi i<rajolvej nr 9 - opracowanie

dokumentacji do celorł, regr'iacji stanu pra\Ą,nego i dokumentacji projekowej''.

$3

1. Za\<res tzeczovry/ zadania, o któryrn iTlowa w $ 2 plc' i a obejmrrje:

a) opracou,a.nie dokuinerrtacj i do celólł, regrliacji stanr'r plawnego na odcinku dłu gości oi<'. 1 3 5 0m

b) opracorvanje dokumentacji plojektowej na pizelrrrclowę drogi rra odcin]<u ok. 670m od icn a+72a

do km 1+390 pfzezm. Pislłornica.

2. Za1<res rzeczo\^ry zadania-o któryrr mowa -w 9 2 pict" 1b obejmuje:

a) opraoowanie ciokiimęirtacjicio celów reguiacjistanu prarłłrego na ocicini<u długoŚci ok' 2600m

b) opracowa.lie dokrirnerrtacji projektowej na przebudowę drogi na odcinku ok. 2] 00m Kiedrą'n_

Małeczvn.

3. okres realizacjiwlw zadań ustala się do dnia 30 grrrdnia 2014 roku.

$4

1 Wstępna war1ość zadaniaw zakresie określonym w $ 3 pkt. 1 ustalona na podstawie cen oferto',vych

nynosi 35.30],00 złoĘch (słołvnie" n"rydzieści pięć ty'sięcy fi'rysła jeden zło|ych), vi t1'nr:

a) opracorvanie dokurnentacji do celóvv regulacji stanu prawnego _ 24.846,00zł.

b) opracowanie dokumentacji projekto\^/ej - i 0.455,00zł,

L' Powiat R'adornskj na oplacowania dokumen'racji do ce]o.'v regulacji $4pl-l p]:a\nT!ego glillto\ł/

zajęĘchpod pas cirogorł1, oraz ciokumentacji projeicor.vej' w zai<resie o i<tón'm moulL w $ 3 pkt. 1,

przezr1acz>i środki rv krł'ocie 31.301'00zł. (słownie: trz:,dzieścijeden Ę'51ęgy trz\ls'Lajeden zło6'cfu),

\Ą/ Ę'm:

- na oplaco\Ą'anie ciokumentacj i geodez.vj nej _ Ż4,8 4 6,a 0 zł

_ n2 op]:acc\\'arlie co]<''linenlac.ji pl'cjektolłej - 6,455.0łZł'



_. ']'Y 1.1. a. ^ 7|' -^r,_.. ią;, ' '; <ig lli7icii,j P'.ri ia1oii ; P.ac]oinsji:e]l1L; Doil]oC\' 'ij'_'2n5grl'.'.l i]3 ._p:'3C3''.'al_'i.
- Jiili..t iu-*;J-- -1-_i_

rltljr..tlrentac_li Dl-c1ektoii'e_j. i',, zat_iesie o iiiol'-.''!l ll1o\ł'a F':\ -3 plit. 1. ii'iiił'ocie'1 '000'00 Zj ('siCi'i'i1i€'

C Zi er\' r..'s i CłC e :ł a tłc h1'

4 Wsięp'la wai1ośc zadaniaw za'kresie okieś]onvm u $ j pkt.2 ilstalona na podsta'ł'ie cen ofenorł'ivch

\Ą1;1i6ri 43.580.00 złon,clr (słołt,llie.' c:terci:ieści n'a,tysiące pięcset osienldziesiąt złon'ch)' \ł: t\jm"

Ą) opracołi,alrie dol<unrentacj! d9 cglorł, regulacji stanli pra\Ąinego _ 17.750,00zł'

b) opracolva'nie ciokumentacji projektoivej - 25'B30'00zł'

5. Porł,iat Radornski na opraco\x1ania dokurnentacji do celov' regulacji Stanu pla\^lnegc gruirióvi

zajętychpod pas drogorq, oraz dokumentacji projektorvej, v,' zaklesie o którym mo\\/a w $ 3 pkt' 2 ,

p*lzeznaczy ślodki w l<rłocie 33.5B0,00zł. (słownie: trzydzieści irz,v- tysięcy pięćset osiernciziesia-t

złoĘlch), w iJ'nr:

- na opraco\Ą'anie dokumentacji geodezyjnej - 17'750,00zł

- na opraco\Ą/anie dokumentacji projektov'ej _ 15'830,00zł'

6. Gmina Gózd zobowiązuje się udzielic Porłiatowi Radornskiemu pomocY finansowej na oDracowanie

ciokurnentacjiprojektowej, w zaklesie o którym mowa w $ 3 pkt. 2, w kwocie i0'000,00 zł (słołwie''

dziesięć lysięcy złohlch).
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1. Realizację zać,ań vł za1cresię rĘ,szczegohiionyrn \\, $ 3 porł,ierza się jednostce oi'garrizac'vjnej

pov'ia'tu. i<tórą'| est:

F owiatorv'v Zarząd B ró g P ubli cznl'ch rł' R'ad o nt i u

Źó-ó0C Radom, ul. Graniczna 24

l'{-IP 9.g3 Ż21Ż i13 
':

$6

1" Tennin \Ą)/korzys'Lanla c!otacji 'Jo clnia 31 gruc}nia 2G14 roku'

2. Dotacja iv części nierł,5ukgr'stanej do końca roku budzeto\Ą/ego podiega 
^vrotou'i 

clo bildŻetu

. Gminy Gózd v'terminie do dnia L5 sĘcznia 20]'5 roku'

3. Dotacja \Ę,korzystana niezgodnie z przeznaezeniem podlega zR'totorł'i \NTaz z odsetkami

w\Ę/sokości o}ceśionej jak dla zaległości podatkotłyclr, t^i ciągu 15 drri od dnia str'r'ierczenia

takiej okoliczności.

$7

Po zai<o,rlczeniu realizacji zacali' o krón,ch mowa tł' S 2 Powiatoi'v1' Tbza! Drę Pub1ieznyclr

ił, Raciomii-i zobou,iązuje się cio roziic zenia zadatllv terminie 15 dni od przeI<azania ośtatniej płatności

nakontc\ry*.y]<onaił,c1,.jednakniepoŹniejnizcjodnia15sq,g2n1.2015rokrr.Roz]iczeniebędzie

Zau' lel aC ur.vierą'telnione kserokopi ę następuj apych dokunrentów:

- protokob' odbtcrc rcbót'

- fakturY v{'starvione naPZDP,

- i,n'e iagi batl!'_orł'ę potrvielcza; zs'" zzpłztę- faxt'-:r:
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iVnie-is;a un]cv"/a Zosnła spcrza_dzona Vv i]'Zecil jecinc_,braniąc)/Cb egzęil]i:'larzach' ne ora-vą/ac]l c4'giirałri"

W lrni pc jec1nilirr egzeuiplarz'"i dla: Gr:.tl]i' Gozd' S-ra:'osn'va Polł'iatowegc "v 
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$1
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