UCHWAŁA Nr 347/XL/2014
Rady Miejskiej w Praszce
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Praszka jako Gminy Partnera do porozumienia
międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenie postępowań w
przedmiocie udzielenia zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U.2013, poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:
§1
Rada Miejska w Praszce wyraża zgodę na przystąpienie przez gminę Praszka jako Gminy Partnera do
porozumienia międzygminnego (zwanego dalej „Porozumieniem Międzygminnym”) pomiędzy
Gminą Praszka a gminami: Gmina Byczyna, Gmina Gorzów Śląski, Gmina Rudniki, Gmina Radłów i
Powiat Oleski.
§2
Akceptuje się treść porozumienia międzygminnego i upoważnia się Burmistrza Praszki do podpisania
w imieniu Gminy Praszka „Porozumienia międzygminnego” w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały, wraz z ewentualnymi zmianami, które będą wynikały z konkretyzacji jego
zapisów na etapie realizacji porozumienia międzygminnego.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

POROZUMIENIE
o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań
o udzielenie zamówień publicznych w ramach Grupy Zakupowej
zawarte w dniu ………….. pomiędzy
Gminą Gorzów Śląski
Ul. Wojska Polskiego 15, 46 – 310 Gorzów Śląski
NIP 576-15-50-857
reprezentowaną przez: Artura Tomalę – Burmistrza
nazywanym dalej „Liderem”
a
1. Powiatem Oleskim
ul. Pieloka 21, 46 – 300 Olesno
reprezentowanym przez:
Jana Kus – Starosta Oleski
Stanisław Belka - Wicestarosta
2. Gminę Byczyna; Rynek 1, 46 – 220 Byczyna
reprezentowaną przez:
Ryszarda Grunera – Burmistrza Byczyny;
3. Gminę Praszka; Pl. Grunwaldzki 13, 46 – 320 Praszka
reprezentowaną przez: Jarosława Tkaczyńskiego – Burmistrza Praszki;
4. Gminę Radłów, Ul. Oleska 3, 46 – 331 Radłów
reprezentowaną przez: Włodzimierza Kierata – Wójta Gminy Radłów;
5. Gminę Rudniki, Ul. Wojska Polskiego 12, 46 – 325 Rudniki
reprezentowaną przez: Andrzeja Pyziaka – Wójta Gminy Rudniki
Zwanymi dalej „Partnerem”
w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity) strony zawierają Porozumienie o następującej treści:
§1
Strony Porozumienia postanawiają wspólnie przygotować i przeprowadzić postępowania o udzielenie
zamówień publicznych:
1) w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej,
2) w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

1.

§2
Strony Porozumienia wyznaczyły spośród siebie Lidera, jako zamawiającego upoważnionego do
przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, o których
mowa w § 1, w imieniu stron Porozumienia, a także do występowania przed organami oraz
sądami do tego uprawnionymi w związku z rozpatrywaniem odwołań i skarg.

2.

3.

Gmina Gorzów Śląski jako Lider będzie wykonywała swoje obowiązki w ramach grupy zakupowej
za pomocą Administratora tj. spółki New Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kresowa
9A.
Porozumienie będzie realizowane po jego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron
Porozumienia.

§3
1. Lider odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień
publicznych, w szczególności za:
1) pełną obsługę administracyjno – biurową i wyposażenie techniczne,
2) wykonanie obowiązków kierownika zamawiającego,
3) powołanie członków komisji przetargowej,
4) powołanie biegłych,
5) zapewnienie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym,
6) zamieszczenie ogłoszeń we właściwych publikatorach.
§4
Po wyborze najkorzystniejszych ofert strony Porozumienia udzielą zamówień publicznych, o których
mowa w § 1, we własnym imieniu i na własną rzecz, zawierając w tym celu odrębne umowy w
sprawie zamówień publicznych.
§5
Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego
§6
Wszelkie zmiany Porozumienia mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
§8
Porozumienie sporządzono w 7 (siedmiu) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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Partnerzy

