Uchwala Nr XLII/268/13
Rady Gminy Pacanow
z dnia 5 wrzesnia 2013 roku
w sprawie zawarcia porozumienia mif dzygminnego w sprawie wspolnego przygotowania
i przeprowadzenia postf powah o udzielenie zamowien publicznych na zakup
i swiadczenie usiug dystrybucji energii elektrycznej w ramach
Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 10 ust. 112, oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U . z 2013 r. poz. 594 z pozniejszymi zmianami), Rada
Gminy Pacanow uchwala CO nast^puje:

§1
Wyraza si^ wol? zawarcia porozumienia mi^dzygminnego pomi^dzy Gminq Pacanow a; Gmin^
Solec-Zdroj, Gmin^ Olesnica, Gmin^ Tucz^py, Gmin^ Stopnica, Gmin^ Nowy Korczyn, Gmin^
Wislica w sprawie wspolnego przygotowania i przeprowadzenia post^powan o udzielenie
zamowien publicznych na zakup i swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej w ramach
Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

§2
Akceptuje si^ tresc porozumienia mi^dzygminnego i upowaznia siq Wojta Gminy Pacanow do
podpisania w imieniu Gminy Pacanow porozumienia mi^dzygminnego w brzmieniu stanowi^cym
Zat^cznikNr 1 do niniejszej uchwaly.

§3
Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy.

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zal^cznik Nr 1
do Uchwaly Nr XLII/268/13 Rady Gminy Pacanow
z dnia 5 wrzesnia 2013 r.

POROZUMIENIE MIEDZYGMINNE
o wspolnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postcpowan
o udzielenie zamowien publicznych, oraz udzielenie pelnomocnictwa
w ramach Grupy Zakupowei Energii Elektrycznej
zawartewdniu

.2013 r. pomi^dzy:

Gmin^ Pacanow
Rynek 15
2 8 - 133 Pacanow
reprezentowan^ przez:
Wieslaw SKOP - Wojt Gminy Pacanow
nazywan^ dalej „Liderem", a
1. Gmin^ Olesnica
ul. Nadstawie 1,
28-220 Olesnica
reprezentowan^ przez:
Leszek JUDA - Wojt Gminy Olesnica
2. Gmin^ Tucz^py
Tucz^py 35,
28-142 Tucz?py
reprezentowan^ przez:
Marek K A C Z M A R E K - Wojt Gminy Tuczfpy
3. Gminq Stopnica
ul. Kosciuszki 2,
28-130 Stopnica
reprezentowan^ przez:
Ryszard Z Y C H - Wojt Gminy Stopnica
4. Gmin^ Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1,
28-136 Nowy Korczyn
reprezentowan^ przez:
Pawel ZAGAJA - Wojt Gminy Nowy Korczyn
5. Gmin^ Solec-Zdroj
ul. 1 Maja 10,
28-131 Solec-Zdroj
reprezentowan^ przez:
Adam PALYS - Wojt Gminy Solec-Zdroj
6. Gminq Wislica
ul. Okopowa 8,
28-160 Wislica
reprezentowan^ przez:
Stanislaw K R Z A K - Wojt Gminy Wislica
nazywanych dalej „Partnerem"

POROZUMIENIE
0 wspolnym przygotowaniu i przeprowadzeniu post?powari o udzielenie zamowien publicznych w ramach Grupy Zakupowej Energii

w oparciu o art. 4 pkt 8 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z pozniejszymi zmianami) o nast^puj^cej tresci:
§1
1. Strony Porozumienia postanawiaj^ wspolnie przygotowac i przeprowadzic post^powania
o udzielenie zamowien publicznych:
a) w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej,
b) w trybie z wolnej r?ki na swiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej.

§2
1.

2.
3.

Strony Porozumienia wyznaczaj^ sposrod siebie Lidera, jako zamawiaj^cego
reprezentujqcego do przygotowania i przeprowadzenia post^powah o udzielenie
zamowien publicznych, o ktorych mowa w § 1, w imieniu stron Porozumienia i na rzecz
stron Porozumienia, a takze do wyst?powania przed organami oraz s^dami do tego
uprawnionymi w zwi^zku z rozpatrywaniem odwolah i skarg.
Porozumienie b^dzie realizowane po jego podpisaniu przez upowaznionych
przedstawicieli stron
Porozumienia.
Strony porozumienia jednoczesnie wyznaczaj^ i udzielaj^ firmie:
New Power Sp. z o.o. z siedzib^ w Warszawie przy ul. Kresowa 9A, 04-206 Warszawa
zarejestrowan^ w S^dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy X l l I Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru S^dowego, pod numerem 0000353657, R E G O N 142348701, NIP:
9522087335,
reprezentowanej przez:
Sebastian Turczyn - Prezes Zarz^du
nazywan^ dalej „Pelnomocnikiem"
pelnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Lidera i Partnerow nast^puj^cych
czyimosci:
reprezentowania i wyst^powania w imieniu Gminy Pacanow b^d^cej Liderem
porozumienia przed wszystkimi organami administracji publicznej oraz podmiotami
gospodarczymi w zakresie realizacji postanowieh porozumienia o wspolpracy w ramach
Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej, w tym w szczegolnosci do przygotowania,
uzgodnienia i przeprowadzenia post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na
zakup i swiadczenie ushig dystrybucji energii elektrycznej wskazanych w § 1, oraz
czynnosci okreslonych w § 2 pkt 1 porozumienia z wyl^czeniem zawarcia umowy
zakupu energii elektrycznej z wybranym w toku post^powania Wykonawc^ oraz do
podejmowania wszelkich innych czynnosci niezb^dnych do zakupu i swiadczenia ushig
dystrybucji energii elektrycznej przez Gminy.

§3
1. Przedmiot zamowienia publicznego, o ktorym mowa w § 1 pkt 1 lit. a) Porozumienia
zostanie opisany w projekcie Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,
2. Przedmiot zamowienia publicznego, o ktorym mowa w § 1 pkt 1 lit. b) Porozumienia
zostanie opisany w projekcie Szczegolowego opisu przedmiotu zamowienia.

§4
Po wyborze najkorzystniejszych ofert, strony Porozumienia udziel^ zamowien publicznych, o
ktorych mowa w § 1, we wtasnym imieniu i na wlasn^ rzecz, zawieraj^c w tym celu odr^bne
umowy w sprawie zamowien publicznych.
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§5
Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
§6
Wszelkie zmiany Porozumienia mog^ nast^pic jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
§7

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem b^d^ miaty zastosowanie obowi^zuj^ce
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamowien publicznych.
§8
Porozumienie sporz^dzono w trzech jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Lider

Partnerzy

Pelnomocnik

5.

6.
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