
UCHWAŁA NR V/58/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM KORCZYNIE

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zakup 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 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) /art. 12 pkt 4 ustawy 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 poz. 511 oraz w związku z art. 16 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Rada Miejska w Nowym Korczynie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Nowym Korczynie wyraża zgodę na zawarcie porozumienia (zwanego dalej 
„Porozumieniem”) pomiędzy Gminą Nowy Korczyn a: 

1) Gminą Tuczępy, Tuczępy 35, 28 – 142 Tuczępy 

2) Miastem i Gminą Wiślica, ul. Okopowa 8, 28 – 160 Wiślica 

3) Gminą Solec Zdrój ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój 

4) Powiatem Buskim al. Adama Mickiewicza 15,28-100 Busko Zdrój 

5) Miastem i Gminą Stopnica, ul. Kościuszki 2, 28-100 Stopnica 

6) Gminą Oleśnica ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica 

7) Miastem i Gminą Pacanów, ul. Rynek 15, 28 – 133 Pacanów 

w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, w okresie od dnia podpisania 
Porozumienia do zakończenia postępowania przetargowego.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Korczynie do podpisania w imieniu Miasta i Gminy 
Nowy Korczyn porozumienia stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Nowym Korczynie. 

§ 4. Liczba partnerów określonych w uchwale może ulec zmianie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Nowym Korczynie 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy 
podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami. Porozumienie stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały jest wyrazem współdziałania samorządów w sprawie zakupu energii elektrycznej, niezbędnego 
do realizacji ich zadań publicznych. Stanowi również porozumienie zamawiających, którzy do przeprowadzenia 
i udzielenia zamówienia w ich imieniu wyznaczyli Miasto i Gminę Pacanów, a do przygotowania niezbędnej 
dokumentacji Firmę NEW POWER. Taki sposób udzielenie zamówienia na dostawę energii elektrycznej dla 
Gminy Nowy Korczyn, dzięki zwiększeniu ogólnej wartości zamówienia, powinien zagwarantować niższe ceny 
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 Nr V/58/2019 

  Rady Miejskiej w Nowym Korczynie  

           z dnia 23 sierpnia 2019 roku 

 

POROZUMIENIE   

o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych  

oraz udzielenie pełnomocnictwa w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej  

 

zawarte w dniach  ……….2019  – ……....2019 r. pomiędzy: 

 

Miastem i Gminą Pacanów,  

ul. Rynek 15, 28 – 133 Pacanów,  

reprezentowaną przez Wiesława Skopa  – Burmistrza Miasta i Gminy 

nazywaną dalej „Liderem”, a 

 

1. Gminą Tuczępy,  

Tuczępy 35, 

28 – 142 Tuczępy,  

reprezentowaną przez: Marka Kaczmarka – Wójta Gminy.  

 

2. Miastem i Gminą Wiślica 

ul. Okopowa 8,  

28 – 160 Wiślica,  

reprezentowaną przez: Jarosława Jaworskiego – Burmistrza Gminy. 

 

3. Gminą Solec Zdrój  

ul. 1 Maja 10, 

28-131 Solec Zdrój, 

reprezentowaną przez: Adama Pałysa  – Wójta Gminy.  

 

4. Powiatem Buskim 

al. Adama Mickiewicza 15, 

28-100 Busko Zdrój, 

reprezentowanym przez: Jerzego Kolarza – Starostę Powiatu. 

 

5. Miastem i Gminą Stopnica 

ul. Kościuszki 2, 

28-100 Stopnica, 

reprezentowaną przez: Ryszarda Zych – Burmistrza Miasta i Gminy.   

 

6. Gminą Nowy Korczyn 

ul. Krakowska 1, 

28-136 Nowy Korczyn, 

reprezentowaną przez: Pawła Zagaję  – Burmistrza Miasta i Gminy. 
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7. Gminą Oleśnica  

ul. Nadstawie 1, 

28-220 Oleśnica, 

reprezentowaną przez: Leszka Juda – Burmistrza Miasta i Gminy,  

 

 

 

nazywanych dalej „Partnerami” 

 

w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986) o następującej treści: 

 

§ 1  

1. Przedmiotem porozumienia jest zawiązanie grupy zakupowej gmin wraz z innymi  
podmiotami w celu wspólnego przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

2. Strony porozumienia postanawiają wspólnie przygotować i przeprowadzić postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej. 

 

 

§ 2 

1. Strony porozumienia wyznaczają spośród siebie Lidera jako zamawiającego upoważnionego do 

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. 

2. Porozumienie będzie realizowane po jego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron 

Porozumienia. 

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: 

 

Sebastiana Turczyna – Prezesa 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 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej, jak również wykonanie czynności 

określonych w § 2 ust. 1 (z wyłączeniem zawarcia Umów sprzedaży energii elektrycznej z wybranym w 

toku postępowania Wykonawcą) 

- podejmowania wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedur 

przetargowych  w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej oraz w trybie z 

wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
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§ 3 

1. Przedmiot zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 2 porozumienia, zostanie opisany w 

projekcie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

 

 

§ 4 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty, strony porozumienia udzielą zamówienia publicznego, o którym 

mowa w § 1 ust. 2, 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.  

 

§ 8 

Porozumienie sporządzono w 9  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 

Lider:      Partnerzy: 

 

 

1………………………………………………. 

 

 

 

2………………………………………………. 

 

 

 

3………………………………………………. 

Pełnomocnik 

 

 

4………………………………………………. 

 

 

 

5………………………………………………. 

 

 

 

6………………………………………………. 

 

 

 

7……………………………………………… 
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