
Załącznik nr 18 do Umowy

Procedura Rozwiązywania Sporów

1. W przypadku powstania sporów lub kwestii wymagających rozstrzygnięcia przez Strony zgodnie z treścią Umowy, będą one w pierwszej kolejności rozstrzygane przez przedstawicieli 
Stron zgodnie z procedurą przedstawioną poniżej.2. Ciałem właściwym w kwestii podejmowania decyzji w sprawie rozstrzygania sporów i rozwiązywania kwestii wymagających wspólnego rozstrzygnięcia jest Komitet Sterujący.3. Komitet Sterujący składa się z minimum czterech (4) członków, po dwóch (2) przedstawicieli każdej ze Stron. W przypadku zgłoszenia żądania przedstawienia sporu pod obrady Komitetu Sterującego, każda ze Stron wyznaczy swoich członków najpóźniej na dwa (2) Dni Robocze przed pierwszym posiedzeniem Komitetu Sterującego, które powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech (4) Dni Roboczych od dnia przekazania żądania w tym względzie przez Stronę żądającą przedstawienia sporu pod obrady drugiej Stronie.4. W obradach Komitetu Sterującego (bez prawa do głosowania) mogą uczestniczyć także inne osoby wskazane przez Komitet Sterujący.5. W obradach Komitetu Sterującego uczestniczy, (bez prawa do głosowania), wskazany przez 
Partnera Prywatnego protokolant.6. Posiedzenia Komitetu Sterującego będą odbywać się w miejscu wskazanym przez Podmiot 
Publiczny, chyba że Komitet Sterujący zdecyduje inaczej. Obrady Komitetu Sterującego uznaje się za ważnie zwołane, jeżeli obecni są na nich wszyscy jego członkowie albo równa liczba członków reprezentujących każdą ze Stron. Komitet Sterujący podejmuje decyzje w drodze głosowania. Decyzje zapadają większością głosów. Każdy z członków Komitetu 
Sterującego dysponuje jednym głosem.7. Niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia Komitetu Sterującego, a w każdym razie nie później niż w terminie dwóch (2) Dni Roboczych od dnia jego zakończenia, z posiedzenia 
Komitetu Sterującego sporządzany jest pisemny protokół. Każdy z członków Komitetu 
Sterującego może wnieść swoje uwagi do protokołu, które zostaną w nim obligatoryjnie umieszczone. Protokół jest następnie podpisywany przez każdego członka Komitetu 
Sterującego.8. Decyzja Komitetu Sterującego jest wiążąca dla Stron.9. Każda ze Stron może zwołać posiedzenia Komitetu Sterującego celem wymiany poglądów i informacji na tematy związane z realizacją Przedsięwzięcia.10. Każda Strona ponosi samodzielnie koszty związane z udziałem swoich przedstawicieli w Komisji Komitecie Sterującym.11. Jeżeli Strony nie będą w stanie rozwiązać sporu w drodze wzajemnych konsultacji w ramach obrad Komitetu Sterującego w terminie dwudziestu (20) Dni Roboczych od dnia 
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doręczenia żądania Strony o rozstrzygnięcie sporu drugiej Stronie, każda ze Stron będzie uprawniona do skierowania sporu do rozstrzygnięcia przez zespół niezależnych ekspertów. W terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od dnia doręczenia przez Stronę drugiej Stronie żądania skierowania sporu do rozstrzygnięcia przez zespół niezależnych ekspertów, każda ze 
Stron wybierze jednego niezależnego eksperta. Jeżeli Strona nie wybierze niezależnego eksperta w powyższym terminie, wówczas druga Strona będzie miała prawo do wyboru niezależnego eksperta za tę Stronę. W terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych od wyboru niezależnych ekspertów przez Strony, niezależni eksperci tak wybrani wybiorą trzeciego niezależnego eksperta (Zespół Niezależnych Ekspertów). Jeżeli trzeci niezależny ekspert nie zostanie wybrany w powyższym terminie, wówczas każda ze Stron będzie mogła zwrócić się o wybór trzeciego niezależnego eksperta do prezesa SIDIR (Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców). Jeżeli trzeci niezależny Ekspert nie zostanie wybrany przez prezesa SIDIR w terminie dwudziestu (20) Dni Roboczych od dnia przekazania mu wniosku danej Strony o wyznaczenie trzeciego niezależnego eksperta, wówczas spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny, chyba że Strony postanowią inaczej.12. Zespół Niezależnych Ekspertów będzie uprawniony do przyjęcia procedury rozstrzygnięcia sporu, która w ocenie Zespołu Niezależnych Ekspertów będzie najbardziej odpowiednia jego rozstrzygnięcia z uwzględnieniem zasady ograniczania kosztów i okresu trwania takiej procedury.13. Na żądanie Zespołu Niezależnych Ekspertów, każda ze Stron będzie zobowiązana do niezwłocznego udzielenia mu wszelkich informacji oraz przekazania dokumentów, a także podjęcia czynności, które Zespół Niezależnych Ekspertów uzna za konieczne w celu rozstrzygnięcia sporu.14. Zespół Niezależnych Ekspertów wyda decyzję co do rozstrzygnięcia sporu w ciągu dwudziestu (20) Dni Roboczych od daty przyjęcia przez niego swoich obowiązków (lub w innym terminie ustalonym przez Strony, biorąc pod uwagę czas konieczny na zajęcie stanowiska przez Zespół Niezależnych Ekspertów) wraz z uzasadnieniem.15. Decyzja Zespołu Niezależnych Ekspertów będzie wiążąca dla Stron, jeżeli w terminie piętnastu (15) Dni Roboczych od daty doręczenia rozstrzygnięcia Zespołu Niezależnych 
Ekspertów żadna ze Stron nie podda sporu pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.16. Strona przegrywająca spór pokryje wszelkie koszty związane z pracą ekspertów, w tym wynagrodzenie członków Zespołu Niezależnych Ekspertów. Wskazanie Stronyprzegrywającej spór lub też stwierdzenie, iż okoliczność ta nie może być jednoznacznie stwierdzona znajdzie się w treści rozstrzygnięcia Zespołu Niezależnych Ekspertów. W przypadku braku możliwości jednoznacznego wskazania Strony przegrywającej spór, wynagrodzenie Zespołu Niezależnych Ekspertów Strony pokryją po połowie. Koszty udziału Strony w postępowaniu przed Zespołem Niezależnych Ekspertów, pokryje Strona we własnym zakresie.
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17. W przypadku, gdy Strony nie osiągną porozumienia w sposób, o którym mowa w ust. 3-16, wówczas każda ze Stron może wystąpić o rozstrzygnięcie sporu do właściwego sądu powszechnego, chyba że Strony na piśmie ustalą dalszą procedurę ugodowego rozstrzygnięcia sporu.18. W przypadku wszczęcia przez którąkolwiek ze Stron postępowania zgodnie z niniejszą procedurą rozstrzygania sporów, Stronom nie wolno wstrzymać należytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że jest to konieczne z uwagi na charakter kwestii poddanej rozstrzygnięciu.
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