
UCHWAŁA NR XVIII/113/2016
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami z terenu Powiatu Buskiego oraz z Powiatem Buskim 
porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę gazu ziemnego.

Na podstawie at. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminą Busko- Zdrój, Gminą Pacanów, Gminą Stopnica, Gminą Solec- 
Zdrój, Gminą Tuczępy i Powiatem Buskim porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego. 

2.  Projekt porozumienia o którym mowa stanowi załącznik do niniejszej uchwały .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami. 
Porozumienie stanowiące załącznik do niniejszej uchwały jest wyrazem współdziałania siedmiu samorządów 
w sprawie zakupu gazu ziemnego niezbędnego do realizacji ich zadań publicznych. Stanowi również porozumienie 
zamawiających, którzy do przeprowadzenia i udzielenia zamówienia w ich imieniu wyznaczyli Powiat Buski, a do 
przygotowania niezbędnej dokumentacji Firmę NEW POWER. 
Taki sposób udzielenie zamówienia na dostawę gazu ziemnego dla Gminy Nowy Korczyn, dzięki zwiększeniu 
ogólnej wartości zamówienia, powinien zagwarantować niższe ceny jego zakupu i w konsekwencji przynieść 
wymierne oszczędności. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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Załącznik Nr 1 

 do Uchwały Rady Gminy Nowy Korczyn Nr XVIII/113/2016 

 z dnia 24 czerwca 2016r.  

 

Porozumienie 

 

 w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na dostawę gazu ziemnego w trybie przetargu nieograniczonego 

 

zawarte w dniu                   r. w    Busku – Zdroju,  pomiędzy: 

 

1) Gminą  Busko – Zdrój   ul Mickiewicza 10, 28-100 Busko – Zdrój, NIP -655-10-05-568 

reprezentowaną przez Burmistrza  Miasta i Gminy Busko - Zdrój  – Waldemar Sikora 

2) Gminą  Nowy Korczyn ul. Krakowska 1, 28-136  Nowy Korczyn, NIP – 655-18-75-335 

 reprezentowaną przez Wójta Gminy Nowy Korczyn – Paweł Zagaja 

3) Gminą Pacanów, ul. Rynek 15, 28- 133 Pacanów,  NIP – 655-17-90-515 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Pacanów – Wiesław Skop 

4) Gminą Stopnica, ul. Kościuszki 2 28-130 Stopnica, NIP – 655-17-68-527 

 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica – Ryszard Zych 

5) Gminą Solec – Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28- 131 Solec – Zdrój, NIP – 655-187-96-23 

 reprezentowaną przez Wójta Gminy Solec - Zdrój – Adam Pałys 

6) Gminą  Tuczępy Tuczępy 35, 28 – 142 Tuczępy, NIP – 655-13-16-423 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Tuczępy – Marek Kaczmarek 

7) Powiatem Buskim ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój, NIP – 655-192-53-75 

reprezentowanym przez: 

-  Starostę Buskiego –  Jerzego Kolarza              

-  Wicestarostę Buskiego   –  Stanisława Klimczaka 

 

zwanymi dalej ”Uczestnikami “. 

 

W celu uzyskania korzystnej ceny zakupu gazu ziemnego poprzez zwiększenie wolumenu 

zakupu, Uczestnicy przystępują do Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup gazu ziemnego w trybie 

przetargu nieograniczonego . 
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§1. Uczestnicy oświadczają, że przystępują do Porozumienia w celu wspólnego przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 

gazu ziemnego na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., tworząc Grupę Zakupową 

Gazu Ziemnego. 

§2. 1.  Uczestnicy wyznaczają Powiat Buski do przeprowadzenia w imieniu Uczestników i na ich 

rzecz czynności w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na 

zadanie określone w §1. Czynności te polegać będą w szczególności na: 

1) powołaniu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, w skład której ma prawo wejść po jednym przedstawicielu każdego 

z Uczestników z tym, że  Powiat Buski, ma prawo do dodatkowego przedstawiciela             

w składzie w/w  komisji, 

2) ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia na zakup gazu ziemnego, 

3) opracowaniu dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami, ogłoszenia 

o zamówieniu, ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty, protokół z postępowania, 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia), 

4) opracowaniu wyjaśnień na zapytania oferentów do treści SIWZ, 

5) ocenie spełnienia przez oferentów warunków udziału w postępowaniu oraz badaniu  

i ocenie złożonych ofert, 

6) wyborze najkorzystniejszej oferty, 

7) przechowywaniu i zabezpieczeniu dokumentacji przetargowej. 

8) reprezentowaniu i występowaniu w imieniu Uczestników przed wszystkimi organami 

administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji postanowień 

niniejszego  Porozumienia. 

2. Uczestnicy upoważniają Powiat Buski do udzielenia innemu podmiotowi pełnomocnictwa  

w zakresie: 

1) przygotowania, uzgodnienia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego  z wyłączeniem zawarcia umowy 

kompleksowej dostawy gazu ziemnego z wybranym w toku postępowania Wykonawcą,   

2)  reprezentowania i występowania w imieniu  Uczestników niniejszego Porozumienia,             

w zakresie dotyczącym wszystkich jednostek organizacyjnych objętych postępowaniem 

      przetargowym, przed wszystkimi organami administracji publicznej  oraz sądami  a także     

podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji postanowień niniejszego Porozumienia, w tym  

w związku z rozpatrywaniem odwołań i skarg, 
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§3. Powiat Buski dokona wyboru podmiotu, o którym mowa w § 2  ust. 2 zwanego dalej 

“Podmiotem Realizującym” z zachowaniem obowiązującej w Powiecie Buskim procedury 

udzielania zamówień publicznych do wartości 30 tys. euro. 

 

§4. 1.Uczestnicy dostarczą Podmiotowi Realizującemu niezbędne informacje, dokumenty, 

szczegółowe wykazy dotyczące przedmiotu zamówienia, stanowiące podstawę do oszacowania 

wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia i sporządzenia dokumentacji przetargowej . 

2. Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 mogą być zgłaszane przez 

Uczestnika w terminie 7 dni od daty przekazania Uczestnikom  dokumentacji przetargowej. 

3. O odstąpieniu od uczestniczenia we wspólnym zamówieniu Uczestnik zobowiązany jest 

poinformować pisemnie pozostałych zamawiających – Uczestników przed podpisaniem przez 

Powiat Buski Umowy o współpracę z Podmiotem Realizującym.        

 

§5.Warunkiem uwzględnienia Uczestnika w postępowaniu przetargowym jest przekazanie do  

Powiatu Buskiego nieodwołalnego oświadczenia o zabezpieczeniu środków finansowych na 

realizację zadania w zakresie, w jakim zakup gazu ziemnego dotyczy danego Uczestnika oraz 

jednostek przez niego reprezentowanych w terminie do dnia wszczęcia procedury wyboru 

wykonawcy – dostawcy. 

 

§6. Termin wszczęcia procedury wyboru wykonawcy – dostawcy ustalony zostanie po 

skompletowaniu dokumentów niezbędnych do oszacowania wartości zamówienia i ostatecznym 

zweryfikowaniu przez Uczestników dokumentacji przetargowej. 

 

§7. 1. W wyniku przeprowadzonego postępowania Powiat Buski w imieniu własnym oraz               

w imieniu i na rzecz pozostałych Uczestników dokona wyboru wykonawcy – dostawcy gazu 

ziemnego. O wyborze najkorzystniejszej oferty i wyłonieniu wykonawcy Uczestnicy zostaną 

niezwłocznie powiadomieni przez Powiat Buski faksem lub drogą elektroniczną. 

2. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania każdy z Uczestników zawrze z wybranym wykonawcą -  

dostawcą odrębną umowę na dostawę gazu ziemnego. 

3. W umowie, o której mowa w ust.2 wskazani zostaną odrębnie płatnicy faktur za zużyty gaz 

ziemny – według dyspozycji Uczestnika. 

 

§8. 1. Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania Powiat Buski 

wykona bez wynagrodzenia . 
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2. Uczestnicy zobowiązani są do partycypacji w wynagrodzeniu należnym  Podmiotowi  

Realizującemu, o którym mowa w §3 Porozumienia w wysokości  4% uzyskanych oszczędności z 

obszarów sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego wynikających z raportu przetargowego 

przygotowanego przez Podmiot Realizujący  w rozbiciu na każdego Uczestnika porozumienia, 

wynikających  z kosztów jakie poniesie każdy z Uczestników w czasie trwania zamówienia z 

uwzględnieniem szacowanego zużycia paliwa gazowego oraz cen uzyskanych           w przetargu 

(po optymalizacji) w stosunku do cen dotychczasowego sprzedawcy (przed optymalizacją) 

włączając opłatę stałą i zmienną oraz opłatę abonamentową. 

3. W umowie zawartej z Podmiotem Realizującym, Uczestnicy zostaną wskazani jako płatnicy 

faktur za wykonaną usługę. 

 

§9. Uczestnicy zobowiązują się, od daty zawarcia porozumienia, nie zawierać jakichkolwiek umów 

oraz nie korzystać z oferowanych przez sprzedawcę gazu ziemnego promocji uniemożliwiających 

zrealizowanie postanowień Porozumienia . 

 

§10. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. do dnia podpisania przez każdego                

z Uczestników umowy na zakup gazu ziemnego z wyłonionym wykonawcą – dostawcą gazu 

ziemnego. 

 

§11. 1.Ewentualne zmiany w treści niniejszego porozumienia, pod rygorem nieważności, strony 

dokonają w formie pisemnych aneksów. 

2.W sprawach nieuregulowanym niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§7 

Porozumienie sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdego 

z Uczestników porozumienia  oraz 1 egz. dla Podmiotu Realizującego. 

 

1. Gmina Busko – Zdrój - …………………………………………... 

2. Gmina Nowy Korczyn - …………………………………………... 

3. Gmina Pacanów - …………………………………………………… 
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4. Gmina Stopnica - …………………………………………………… 

5. Gmina Solec – Zdrój - ……………………………………………… 

6. Gmina Tuczępy - …………………………………………………… 

7. Powiat Buski  -  ……………………………………………………. 
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