
   Załącznik nr 1 do Uchwały  
   Rady Gminy Rozdrażew Nr XV/98/2016 

z dnia 27 kwietnia 2016r.  
 

Porozumienie 
w sprawie wspólnego przeprowadzenia post ępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw ę energii elektrycznej (zakup energii 
elektrycznej) w trybie przetargu nieograniczonego 

 
 
zawarte w Rozdrażewie w dniu 27.04.2016 r. pomiędzy: 
 

1. Powiatem Gostyńskim, z siedzibą w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 256, 63-800 
Gostyń,  
NIP: 696-185-25-46, reprezentowanym przez :                                                                 
Pana Roberta Marcinkowskiego – Starostę Gostyńskiego 

2. Gminą Rozdrażew, z siedzibą ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, 
NIP: 696-17-49-038, reprezentowaną przez: 
Pana Mariusza Dymarskiego – Wójta Gminy Rozdrażew 
 

zwanymi odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”, 
 
na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 

1. Strony Porozumienia postanawiają wspólnie przeprowadzić postępowanie                        
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego 
przedmiotem jest dostawa energii elektrycznej (zakup energii elektrycznej) do 
następujących Stron: 

 
•••• Powiat Gostyń, z siedzibą w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń 
•••• Gmina Rozdrażew, z siedzibą w Rozdrażewie, ul. Rynek 3, 63-708 

Rozdrażew 
 

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164). 

 
§ 2 

 
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Strony wyznaczają spośród siebie 
Powiat Gostyń, jako Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia 
postępowania i udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 1 w imieniu Stron i na 
ich rzecz. 

 
2. Powiat Gostyń, jako Zamawiający upoważniony jest do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 1                  
i w ramach przeprowadzenia postępowania odpowiada w szczególności za: 
 



a) opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, 

a) sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu, 
b) ocenę spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu                         

o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocenę złożonych ofert, 
c) wybór najkorzystniejszej oferty, 
d) ewentualne unieważnienie postępowania, 
e) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej. 

 
3. Powiat Gostyń może zlecić poszczególne czynności niezbędne dla należytego      
    przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa               

         § 1 ust. 1 osobie trzeciej – ENMEDIA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na co Strony    
         wyrażają zgodę. 
 

§ 3 
 
1. Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w § 1,   
   Powiat Gostyń jako Zamawiający może powołać komisję przetargową, w skład  
   której mogą wejść przedstawiciele poszczególnych Stron. 
 
2. Powiat Gostyń powiadomi niezwłocznie pozostałe Strony o wyborze  
    najkorzystniejszej oferty i wyłonieniu wykonawcy faksem lub drogą elektroniczną na  
    numery lub adresy e – mail wskazane w § 7. 
 

 
 
§ 4 
 

1. Strony Porozumienia zobowiązują się w trakcie trwania prac związanych                                       
    z przygotowaniem wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                    
    na dostawę energii elektrycznej nie podpisywać jakichkolwiek umów, aneksów,    
    porozumień, promocji ze sprzedawcą energii elektrycznej, które skutkowałyby brakiem  
    możliwości przygotowania oraz przeprowadzenia niniejszego zamówienia 

 
2.  O odstąpieniu od uczestnictwa we wspólnym zamówieniu Strona powinna powiadomić  
     wszystkich uczestników Porozumienia w formie pisemnej, najpóźniej w terminie do 20  
     dni roboczych od planowanego terminu zamieszczenia ogłoszenia o udzieleniu  
     zamówienia.  

 
3. W przypadku odstąpienia opisanego w ust. 2, Strona zobowiązuje się pokryć wykazane  
     koszty związane z aktualizacją dokumentacji przetargowej, jeśli aktualizacja   
     dokumentacji przetargowej okaże się konieczna na skutek odstąpienia opisanego                       
     w ust.2 

 
 

 
§ 5 

 
Strony ustalają, że współpraca w celu przeprowadzenia wspólnego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
energii elektrycznej  (zakup energii elektrycznej) o którym mowa w § 1 ust. 1 jest formą 
współpracy nieodpłatną. 
 



 
§ 6 

 
Porozumienie zawarte zostaje na czas określony tj. do dnia wyłonienia Wykonawcy na  
dostawę energii elektrycznej (zakup energii) . 
 

 
§ 7 

 
Strony wyznaczają następujące osoby, jako uprawnione do kontaktu z pozostałymi 
Stronami przy realizacji Porozumienia: 
 

• Barbara Biesiada  
 

§ 8 
 

1. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie 
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. -Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 
380),  oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2015 r., poz. 2164). 

 
2. Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
3. Spory wynikłe w związku z realizacją porozumienia rozstrzygane będą polubownie.  

W razie braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, będzie on 
rozstrzygany przez sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo wg siedziby 
Zamawiającego – Powiatu Gostyńskiego.   

 
4. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Jeden dla Powiatu Gostyńskiego, jeden dla Gminy Rozdrażew. 
 
 

Za Powiat Gosty ński:    ……………………………………. 
 
 
 
 
Za Gminę Rozdra żew:         ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

………………, dnia……….…….. r. 
 
 
 
 

 
PEŁNOMOCNICTWO 

 
 
W związku z przystąpieniem do Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia  

post ępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dost awę energii elektrycznej  

zawartego w dniu ……….…….. r., Gmina Rozdrażew upoważnia Powiat Gostyński ul. Wrocławska 

256, 63-800 Gostyń, reprezentowany przez Roberta Marcinkowskiego - Starostę Gostyńskiego do 

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę energii 

elektrycznej na okres trwania zamówienia 24 miesiące oraz dokonania wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 
 

 

 

                                                                                                                  

………………………………………………………………. 

                                        ( czytelny podpis  ) 

 
 
 

 
 


