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UCHWAŁA NR XII/.../2019
RADY GMINY MICHAŁOWICE
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, KocmyrzówLuborzyca, Liszki, Mogilany, Wielka Wieś porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia
zamówienia na dostawę energii elektrycznej w latach 2020-2021.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z gminami Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, KocmyrzówLuborzyca, Liszki, Mogilany, Wielka Wieś porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia
zamówienia na dostawę energii elektrycznej do obiektów wskazanych przez gminy zawierające porozumienie.
2. Upoważnia się gminę Czernichów do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia
zamówienia w imieniu i na rzecz gmin Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice,
Mogilany, Wielka Wieś.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

Przewodniczący Rady Gminy
Michałowice
Daniel Gajoch
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Uzasadnienie
Gminy: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany
i Wielka-Wieś planują wspólnie, po raz kolejny, przeprowadzić postępowanie przetargowe na dostawę energii
elektrycznej.
Wymogiem koniecznym do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego jest zawarcie
stosownego porozumienia pomiędzy gminami. Podstawą przeprowadzenia wspólnego postępowania
przetargowego jest art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.): Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić
zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.
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