UCHWAŁA NR XXXI/294/2018
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego
na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej
członków stowarzyszenia wchodzących w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875, poz. 2232, Dz. U. 2018 r., poz.
130) Rada Miejska w Zabłudowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Zabłudów,
a Gminą Białystok – Liderem i Partnerami tj.: Gminą Choroszcz, Gminą Czarna Białostocka, Gminą
Dobrzyniewo Duże, Gminą Łapy, Gminą Juchnowiec Kościelny, Gminą Supraśl, Gminą Turośń
Kościelna oraz Gminą Wasilków w sprawie wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie
udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii
elektrycznej w ramach grupy zakupowej członków stowarzyszenia wchodzących w skład Białostockiego
Obszaru Funkcjonalnego.
2. Liczba Partnerów może ulec zmianie w trakcie trwania porozumienia.
§ 2. Akceptuje się treść porozumienia międzygminnego i upoważnia Burmistrza Zabłudowa
do podpisania w imieniu Gminy Zabłudów porozumienia międzygminnego, w brzmieniu zgodnym z
treścią załącznika do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/294/2018
Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 14 lutego 2018r.

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE
w sprawie wspólnego realizowania postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia publicznego
na zakup energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy
zakupowej członków stowarzyszenia wchodzących w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
zawarte dnia …………………. 2018 roku
pomiędzy:
Gminą Białystok, z siedzibą w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
Reprezentowaną przez:
Prezydenta Miasta Białegostoku – Tadeusza Truskolaskiego
zwaną dalej “Liderem”
a:
1. Gminą Choroszcz, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
Reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta– Roberta Wardzińskiego
2. Gminą Czarna Białostocka, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka
Reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta – Jacka Chrulskiego
3. Gminą Dobrzyniewo Duże, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże
Reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Bogdana Zdanowicza
4. Gminą Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny
Reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Krzysztofa Marcinowicza
5. Gminą Łapy, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
Reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta – Urszulę Jabłońską
6. Gminą Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl
Reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta – Radosława Dobrowolskiego
7. Gminą Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna
Reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Grzegorza Jakucia

8. Gminą Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków
Reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta – Mirosława Bielawskiego
9. Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów
Reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta – Adama Tomanka
zwanymi dalej „Partnerem”,
W oparciu o art. 74 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ) strony zawierają Porozumienie o następującej treści:
§ 1. 1. Strony porozumienia postanawiają wspólnie, w okresie obowiązywania niniejszego
porozumienia, przygotować i przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówień publicznych w:
1) trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej,
2) trybie z wolnej ręki na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
§ 2. 1. Strony Porozumienia oświadczają, że wyznaczają spośród siebie Gminę Białystok, zwaną dalej
Liderem, 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. Upoważnienie obejmuje pisemne powołanie przez Lidera osoby odpowiedzialnej (koordynatora),
za bieżący monitoring umowy oraz zużycia energii elektrycznej przez Lidera i poszczególnych
Partnerów, w szczególności w celu odpowiedniego przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego niezbędnego do kontynuowania niniejszego porozumienia.
3. Porozumienie będzie realizowane po jego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron
Porozumienia.
4. Żaden z uczestników Porozumienia nie jest uprzywilejowany w stosunku do pozostałych
uczestników w zakresie zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w procesie udzielenia zamówienia.
5. Porozumienie ma charakter otwarty. Przystąpienie nowego uczestnika do porozumienia następuje
bez konieczności udzielania zgody przez wszystkich jego uczestników.
§ 3. 1. Każda ze stron porozumienia zobowiązuje się do pełnienia funkcji koordynatora działań na
swoim terenie.
2. Każda ze stron porozumienia zobowiązuje się do wyznaczenia na piśmie osoby
odpowiedzialnej za bieżącą realizację postanowień umowy, w tym za:
1) bieżącą pracę w systemie Energia UM – ewidencja energii, którego właścicielem jest Lider,
2) udział w spotkaniach dotyczących kwestii związanych z pracą grupy odpowiedzialnej za
przygotowanie postępowań o których mowa w §1,
3) bieżącą współpracę z koordynatorem wyznaczonym przez Lidera.

3. Do zadań koordynatora należeć będzie przede wszystkim przygotowanie, odebranie
oraz przekazanie Liderowi dokumentacji związanej z postępowaniem oraz realizacją zapisów umowy od
pozostałych uczestników Grupy Zakupowej z terenu danej Gminy, a także przesyłanie Liderowi
informacji o zużyciu energii i opłatach w ramach danej Gminy przez cały okres obowiązywania umowy
podpisanej z wyłonionym dostawcą.
4. Koszty postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, o którym mowa w §1 obciążają Strony
Porozumienia w równych częściach. Strony Porozumienia zobowiązują się do partycypowania
w kosztach bieżącego monitoringu umowy oraz zużycia energii przez współfinansowanie stanowiska
koordynatora w Gminie Białystok, odpowiedzialnego za monitoring umowy oraz zużycia energii.
§ 4. Lider nie odpowiada
– współzamawiających.
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§ 5. Strony porozumienia wytypują swoich przedstawicieli do prac Komisji przetargowej.
§ 6. Po wyborze najkorzystniejszych ofert strony Porozumienia udzielą zamówień publicznych,
o których mowa w §1, we własnym imieniu i na własną rzecz, zawierając w tym celu odrębne umowy
w sprawie zamówień publicznych.
§ 7. Za zgodą stron porozumienie może być zmienione w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Porozumienie zawarte jest na czas nieokreślony.
3. Każda ze stron Porozumienia może złożyć jego wypowiedzenie, z tym że powinno ono nastąpić
co najmniej na pięć miesięcy przed końcem obowiązującej umowy na zakup energii elektrycznej oraz
usługi dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. Porozumienie nadal pozostaje
w mocy pomiędzy jego stronami, które nie złożyły wypowiedzenia. .
§ 9. Porozumienie sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.
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