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POROZUMIENIE NR 3.2014
GMINY CIĘŻKOWICE I GMINY RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
z dnia 19 września 2014 roku
w sprawie wspólnego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego
Zawarte na podst. art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy:
1. Gminą Ciężkowice, z siedzibą w Ciężkowicach 33-190, ul. Tysiąclecia 19, NIP 873-101-48-48,
REGON 851661151, reprezentowaną przez: Zbigniewa Jurkiewicza - Burmistrza Gminy Ciężkowice, przy
kontrasygnacie Wojciecha Skruch a - Skarbnika Gminy Ciężkowice
2. Gminą Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, NIP
873-10-18-438, REGON 851660884, reprezentowaną przez: dr inż. Kazimierza Fudala – Wójta Gminy
Rzepiennik Strzyżewski, przy kontrasygnacie Anny Dziuban - Skarbnika Gminy Rzepiennik
Strzyżewski, zwani Stronami lub każda Stroną
§ 1. 1. Strony postanawiają wspólnie przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
którego przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej (CPV - 09000000-3; 09300000-2) do obiektów
gminnych Gmin Ciężkowice i Rzepiennik Strzyżewski, wskazanych w Załączniku nr 1 i 2 do niniejszego
Porozumienia.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w całości przeprowadzi Gmina Ciężkowice w trybie
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( tj. DZ.U. z 2013, poz.907 ze zm.).
3. Gmina Ciężkowice jako Zamawiający, upoważniona zostaje do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust 1, w szczególności za:
a) opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
b) sporządzenie i zamieszczenie ogłoszeń o zamówieniu;
c) powołanie komisji przetargowej;
d) ocenę spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz
badanie i ocenę złożonych ofert;
e) wybór najkorzystniejszej oferty;
f) ewentualne unieważnienie postępowania;
g) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach;
h) wszelkie inne czynności wynikające z przepisów prawa, w tym czynności podejmowane w postępowaniu
odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika do
reprezentowania Stron przed Krajowa Izbą Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz
przed właściwym sądem powszechnym);
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i) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej.
4. Każda ze Stron określi wymogi merytoryczne stawiane zamówieniu w zakresie dotyczącym tej Strony
dostaw energii w terminie do dnia 19.09.2014r.
5. Opracowana Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wymagać będzie pisemnej akceptacji każdej
ze Stron.
6. Kwota, którą na podstawie art. 86 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający ma obowiązek podać bezpośrednio przed otwarciem ofert, stanowić będzie odrębną kwotę, jaką
każda ze Stron zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Z tytułu przeprowadzenia czynności, o których mowa w treści niniejszego paragrafu Gminie Rzepiennik
Strzyżewski nie będą przysługiwać wobec Gminy Ciężkowice jakiekolwiek roszczenia, ale w zamian za to
Gmina Ciężkowice zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności przy prowadzeniu powyższych
czynności.
§ 2. 1. Komisja przetargowa obraduje w siedzibie Urzędu Gminy Ciężkowice przy ul. Tysiąclecia 19.
2. Komisja przetargowa pracuje na podstawie "Regulaminu pracy komisji przetargowej" obowiązującego
w Gminie Ciężkowice.
§ 3. Strony ustalają, że po wyborze najkorzystniejszej oferty i wybraniu wykonawcy każda ze Stron
samodzielnie zawrze odrębną umowę na dostawę energii elektrycznej z wyłonionym w postępowaniu
wykonawcą.
§ 4. 1. Współpraca stron w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego jest formą współpracy nieodpłatnej.
2. Strony ustalają, że ponoszą koszty przeprowadzenia postępowania po połowie, w tym w szczególności
koszty zastępstwa procesowego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem powszechnym i koszty
postępowania odwoławczego (koszty procesu). Rozliczenie kosztów nastąpi w terminie do 10 dni po
zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia, a w wypadku zastosowania środków ochrony prawnej po
zakończeniu wywołanego nimi postępowania. Tymczasowo wszystkie niezbędne koszty ponosi Gmina
Ciężkowice.
§ 5. 1. Integralną częścią Porozumienia są uchwały odpowiednich organów Stron, podjęte na mocy
art. 18 ust. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze
zm.) w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie niniejszego porozumienia oraz wyznaczenia Gminy
Ciężkowice jako Zamawiającego, upoważnionego do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1
i udzielenie zamówienia w imieniu Stron i na ich rzecz.
2. Wszelkie zmiany, jak również wypowiedzenie niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 6. 1. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i jest ważne do czasu zakończenia wspólnego
postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu zastosowanie znajdą przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz inne stosowne
przepisy prawa.
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