
Uchwala Nr XXXV /2621 2012
Rady Gminy Czarna

z dnia 29 listopada 2012 r.

rł spfawie zarvarcia porozumienia w sprawie przygotowania i przeprowadzenia
postępowa!i' o udzielenie zamówienia pubticznego na dostawę €nergii
elektrycznej do obiektóll' gmin zawielaiących po!.ozumieniĆ'

Na podstawie afl. 10 ust' 1 i ań' 18 ust. 2 pk! 12 ustawl, z dnia 8 nrarca 1990 t.
o sanorządzie gminnyn (teksi iodnolity Dz' U. z 200i l' Nr |42, poz' 1591 z późn' zm.)
oraz ań. ]5 ust' 2 i 3 ustawy z dnia 29 st,r'cznia 2004 r' Prawo zamó\ł'ień publicznych (tekst
jednoiity Dz. tI. Ż 2010 r' Nr 1I3,poz.159 z późll' zm]l.) Rłda Gminy w Człrnei uchrvala,
co następuje:

$1.
1. Postanawia się zarvrzeć porozu1ienie z gminami:

1) Miastem Jasło'
2) Gminą B.zostęk,

3) Gminą Chorkówka,
4) GminąDębicą
5) GminąJodłowa'
6) GminąKołaczyce,
7) GminąKrempna'
8) Gminą Nowy Żmigród'
9) GminąPilzno'
l0) Gminą sękowa,

1 1) Gminą Skołyszyn,

12) Gminą Szerzyny'
w sprarł'ie przygotowania i przeprowadzer, ia postępolvanja o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę ene.gi] elektrycznej do obiektórv gmin Żawierających
Porozumienie.

2. wzór polozumię.ia starrowi zalącznik do uchwały'
3. Upowaznia się Gmilę Piizno do pEygotowania i przeprowadzenia pustępo\1ania

o rdzielenie zamówienia publicznego w przedniocie okeślonym W us1' l.

s2.

Wykonanie uchwały powieŹa się Wó.jtowi Gminy Czarna.

('1:! rO

Ucl'rwala wchodzi w ż1'cie z dniern podjęcia.

$3.



POROZI]MIENIF].

zawańe w dniu
w Pilznie

pomiędzy:

1) Miastęm Jasło _ rępręzentowanym pŹez Burmist.za Andrzeja czemeckiego,

2) GminąBŹostek - reprezentowanąprzez Burmistrza Leszka Bieńka,

3) Gminą Chorkówka ' replezentowaną pŹez wójta Andrzeja Konieckiego,

4) Gminą Dębicą - replezentowaną prŻez wójta Stanisława Rokosza,

5) GminąCzarna reprezentowaną przez wójta Józefa Chudy,

6) Gminą Jodłowa - reprezentowaną przez wójta Robeńa Muchę'

7) Gminą Kołaczyce - reprezentowaną plzez Burmistrza Małgorzatę Salacha,

8) Gminą Krempna - replezentowaną pżez wójta Kazimierza Miśkowicza'

9) GminąNowy Zmigród - replezentowanąprzezw ójtaIłzys^ofa Augustyna,

l0) GminąPilzno _ r€prezęntowanym pŻez Burmistza Ewę Gołębiowską

1l) Gminą Sękowa - reprezentowanąplzez wójta Małgorzatę Małuch,

12) Gminą Skołyszyn - rcprczentowa[ąpfzez wójta Zenona Szua,

1]) Gminą szeŹyny - replezentowaną przęz wójta stanisława Kmiecika,

zwanymi dalej Stronami Porozumienia.

sl
W celu udzielenia zamówień publicznych na zakup enęIgii elektrycznej dla potzeb
wymienionych Gmin i ich gminnych jednostek organizacyjnych Strony Porozumienia

wftżają Żgod'ę na wspóĘracę w zakresię pEętargu na zakup energii elektrycznej
na zasadach w niniejszym porozumieniu.

s2
1. Powołuje się Zespół Koordynujący współpracę gmin w zakesie pŹetargu na zakup

energii elęktycznej' zwany dalei Zęspołem, w następującym składzie:

1.

)
3.

4.
5.

6.



2. Zespół koord}Tlujący będ'zie działaó Wzy Użędzie Miejskim w Pilźnie'
Gminy zawierające polozunienie ustalająże Liderem Gmin będzie Gmina Pilzno.

s3
Przyjmuje się następujący harmonogram działań w lamach wspóĘracy gmin w zakresie
przetargu na zakup energii elektrycznej:
1) uzupełnienie przez Eminy danych niezbędnych do ustalenia przedmiotu zamówienia na

formularzach opracowanych przęz Zespół oraz przesłanie ich do Zespołu - w terminie do

2) sprawdzenie pfzęz zespół oplacowanej dokumentacji przetalgowej - w terminie do

3) przesłanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich - wterminie do ............................,

4) rozstrzygnięcie wspólnego dla grupy gmin postępowania o zamówienie publiczne -

w przewidywanym terminie do ......
5J zawarcie umów pr7ez poszczególne gminy.

s4
1. stony Porozumienia ustalają że opracowanie Specyfikacji Istotnych waruŃów

Zamówienia zostanie zlecone osobie trzeciej.

2. strcny Porozumienia zobowiązują się do współfinansowania opracowania \ł
specyfikacji.

3. Strony Porozumienia będązobowiązane do wspóInęgo poniesienia innych kosztów, które
wynikną w czasie twania postąlowania o udzielęnia zamówienia publicaego'

ss
Niniejsze Porozumienie zawafio na czas określony, tj' od dnia jego zawarcia do dnia
podpisaaia umów w sprawie udzielenia zamówień publicznych'

s6
Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorcm nieważności.

s7
W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przępisy kodeksu

cywilnego.

s8
Porozumienie sporządzono w jednoblzmiących egzemplarzach po 1 dla kazdej ze stron.


