UCHWAŁA NR XXVI/180/2017
RADY GMINY NOWY KORCZYN
z dnia 2 maja 2017 r.
w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie
zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy
Zakupowej Energii Elektrycznej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 10 ust. 1 i 2, oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Nowy Korczyn uchwala
co następuje:
§ 1. Wyraża się wolę zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Nowy Korczyn a: Powiatem Buskim Gminą
Stopnica, Gminą Solec Zdrój, Gminą Wiślica, Gminą Oleśnica, Gminą Tuczępy, Gminą Pacanów w sprawie
wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
§ 2. Akceptuje się treść porozumienia i upoważnia się Wójta Gminy Pacanów do podpisania w imieniu Gminy
Nowy Korczyn porozumienia w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/135/2012 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy
Zakupowej Energii Elektrycznej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Nowy Korczyn
Kazimiera Gołdyn

Id: VGGOO-GNDNJ-KEOHZ-HTDCV-VZWOC. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późniejszymi
zmianami) wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami
samorządu terytorialnego. Podjęcie przedmiotowej uchwały podyktowane jest czynnikami ekonomicznymi,
w związku z wspólnym przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na
zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
Zrzeszenie kilku gmin i powiatu w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej daje możliwość na zmniejszenie
kosztów zakupu energii elektrycznej poszczególnym jednostkom samorządowym.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVI/180/2017
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia 2 maja 2017 r.
POROZUMIENIE
o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych
oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej
zawarte w dniu ………………..2017 r. pomiędzy:
Gminą Pacanów
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów
reprezentowaną przez:
Wiesław Skop – Wójt Gminy
nazywaną dalej „Liderem”, a
1. Powiatem Buskim
al. Adama Mickiewicza 15
28-100 Busko Zdrój
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w osobach:
Jerzy Kolarz – Przewodniczący Zarządu
Stanisław Klimczak – Wiceprzewodniczący Zarządu
2. Gminą Stopnica
ul. Tadeusza Kościuszki 2,
28-100 Stopnica
reprezentowaną przez:
Ryszard Zych – Burmistrz Miasta i Gminy
3. Gminą Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1,
28-136 Nowy Korczyn
reprezentowaną przez:
Paweł Zagaja – Wójt Gminy
4. Gminą Solec Zdrój
ul. 1 Maja 10,
28-131 Solec Zdrój
reprezentowaną przez:
Adam Pałys – Wójt Gminy
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5. Gminą Wiślica
Ul. Okopowa 8,
28 – 160 Wiślica
reprezentowaną przez:
Stanisław Krzak – Wójt Gminy
6. Gminą Oleśnica
ul. Nadstawie 1,
28-220 Oleśnica
reprezentowaną przez:
Leszek Juda – Wójt Gminy
7. Gminą Tuczępy
Tuczępy 35,
28-142 Tuczępy
reprezentowaną przez:
Marek Kaczmarek – Wójt Gminy

nazywanych dalej „Partnerami”
w oparciu o art. 4 pkt 8 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. dalej „Ustawa Pzp”) o następującej treści:
§1
1. Strony Porozumienia postanawiają wspólnie przygotować i przeprowadzić postępowania o
udzielenie zamówień publicznych:
a) w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej,
b) w trybie z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej*.
* Postępowanie w trybie z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej zostanie przygotowane
przez Pełnomocnika Zamawiającego New Power Sp. z o. o. w sytuacji, gdy wartość szacunkowa
zamówienia przekraczać będzie wartość, dla której Zamawiający ma obowiązek stosowania procedur
określonych przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm. dalej „Ustawa Pzp”).

1.

2.

§2
Strony Porozumienia wyznaczają spośród siebie Lidera, jako zamawiającego reprezentującego
ich w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
publicznych,
o których mowa w § 1, w imieniu stron Porozumienia i na rzecz stron Porozumienia, a także do
występowania przed organami oraz sądami do tego uprawnionymi w związku z rozpatrywaniem
odwołań i skarg.
Porozumienie będzie realizowane po jego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron
Porozumienia.
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3.

Strony porozumienia jednocześnie wyznaczają i udzielają firmie:
New Power Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skarbka z Gór 51 F lok. 9, 03 - 287 Warszawa,
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, pod numerem 0000353657,
REGON 142348701, NIP: 9522087335, kapitał zakładowy: 50000,00 zł., www.newpower.pl,
adres do korespondencji: ul. Chełmżyńska 180 A, 04 – 464 Warszawa,
reprezentowanej przez:
Sebastian Turczyn – Prezes Zarządu
nazywaną dalej „Pełnomocnikiem”
pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Lidera i Partnerów następujących czynności:
- reprezentowania i występowania w imieniu Gminy Pacanów będącej Liderem porozumienia
przed wszystkimi organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie
realizacji postanowień porozumienia o współpracy w ramach Grupy Zakupowej Energii
Elektrycznej,
- przygotowania, uzgodnienia i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
publicznych: na zakup energii elektrycznej oraz na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej wskazanych w § 1 oraz czynności określonych w § 2 pkt 1 porozumienia z
wyłączeniem zawarcia umowy zakupu energii elektrycznej z wybranym w toku postępowania
Wykonawcą,
- podejmowania wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedur
przetargowych na zakup energii elektrycznej (w trybie przetargu nieograniczonego) oraz
świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej (w trybie z wolnej ręki).

§3
1. Przedmiot zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit a) Porozumienia zostanie
opisany w projekcie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Przedmiot zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b) Porozumienia zostanie
opisany w projekcie Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
§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.
§6
Wszelkie zmiany Porozumienia mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
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§8
Porozumienie sporządzono w dziewięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Lider

Partnerzy
1.

………………………….

2.

………………………….

3.

………………………….

4.

………………………….

5.

………………………….

6.

………………………….

7.

………………………….

Pełnomocnik
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