Elektronicznie podpisany przez:
Sylwester Wojciech Zabielny
dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR 403/VII/16
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia
i udzielenia zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pn. „Klucz do kompetencji
w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego” pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą
Wilków, Gminą Świerczów, Gminą Domaszowice, Gminą Pokój
Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie pomiędzy Gminą Namysłów a Gminą Wilków, Gminą Świerczów,
Gminą Domaszowice, Gminą Pokój, porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia
zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pn. „Klucz do kompetencji w Szkołach
Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”.
§ 2. Projekt porozumienia stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Sylwester Zabielny
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Załącznik do Uchwały Nr 403/VII/16
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 27 października 2016 r.
Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówień publicznych
związanych z realizacją projektu pn. "Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych
Powiatu Namysłowskiego"
zawarte w Namysłowie, w dniu …………2016 r. pomiędzy:
Gminą Namysłów
z siedzibą w Namysłowie, przy ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Reprezentowaną przez Burmistrza Namysłowa Juliana Kruszyńskiego
zwaną dalej Partnerem wiodącym,
a
Gminą Domaszowice
z siedzibą w Domaszowicach, przy ul. Głowna 26, 46-146 Domaszowice
reprezentowaną przez Wójta Gminy Zenona Kotarskiego
zwaną dalej Partnerem nr 1,
a
Gminą Pokój
z siedzibą w Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
reprezentowaną przez Wójta Gminy Barbarę Zając
zwaną dalej Partnerem nr 2,
a
Gminą Świerczów
z siedzibą w Świerczowie, przy ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów
reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Gosławskiego
zwaną dalej Partnerem nr 3,
a
Gminą Wilków
z siedzibą w Wilkowie, przy ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków
reprezentowaną przez Wójta Gminy Bogdana Zdyb
zwaną dalej Partnerem nr 4,
w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.) strony zawierają Porozumienie o następującej treści:
§ 1. Strony Porozumienia postanawiają wspólnie przygotować i przeprowadzić postępowania
o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją projektu pn. "Klucz do kompetencji
w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego".
§ 2. Strony Porozumienia wyznaczają spośród siebie Partnera wiodącego, jako zamawiającego
upoważnionego do przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień, o których mowa w § 1,
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w imieniu stron Porozumienia, a także do występowania przed organami oraz sądami do tego
uprawnionymi w związku z rozpatrywaniem odwołań i skarg.
§ 3. Partner wiodący odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie
zamówień publicznych, a w szczególności za:
1) opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
2) sporządzanie ogłoszeń o zamówieniach;
3) badanie i ocenę złożonych ofert oraz ocenę spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) wybór najkorzystniejszych ofert;
5) ewentualne unieważnienia postępowań;
6) wszystkie inne czynności wynikające z przepisów prawa, w tym czynności podejmowane
w postępowaniu odwoławczym w przypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa
(wybór pełnomocnika do reprezentowania Stron przez Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu
Zamówień Publicznych oraz przed właściwym sądem powszechnym);
7) przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej.
§ 4. 1. Do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w § 1,
Kierownik Zamawiającego powoła komisję przetargową w następującym składzie:
1) Przewodniczący Komisji Przetargowej………………………………………………….
2) Członek Komisji Przetargowej………………………………………………………….
3) Członek Komisji Przetargowej………………………………………………………….
4) Członek Komisji Przetargowej………………………………………………………….
5) Członek Komisji Przetargowej………………………………………………………….
6) Członek Komisji Przetargowej………………………………………………………….
7) Sekretarz Komisji Przetargowej……………………………..………………………….
2. Strony ustalają, że w trakcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych Partner wiodący
wysyła do pozostałych stron wszelkie wyjaśnienia, pytania, wnioski zawiadomienia oraz informacje za
pomocą faksu lub drogą elektroniczną, a w przypadku konieczności wynikającej z przepisów prawa lub
zachowania sprawności prowadzonych postępowań Partner wiodący wyznacza termin, jednakowy dla
każdej ze stron, do którego ma być udzielona ewentualna odpowiedź.
3. Strony ustalają, że w przypadku konieczności dochowania terminów przewidzianych przepisami
Prawo Zamówień Publicznych, brak odpowiedzi będzie uważany za przyjęcie stanowiska Partnera
wiodącego za wiążące.
§ 5. Strony ustalają, że po wyborze najkorzystniejszych ofert i udzieleniu zamówień publicznych
w prowadzonych wspólnie postepowaniach, o których mowa w § 1, każda ze stron samodzielnie zawrze
odrębną umowę z wyłonionym w postepowaniu wykonawcą.
§ 6. Strony ustalają, że współpraca w celu przeprowadzenia wspólnych postepowań o udzielenie
zamówień publicznych, o których mowa w § 1, jest formą współpracy nieodpłatną.
§ 7. Porozumienie zawarte zostaje na czas określony tj. do czasu zakończenia wspólnych postępowań
o udzielenie zamówień publicznych, o których mowa w § 1, i zawarcia przez każdą ze stron odrębnej
umowy z wyłonionym wykonawcą.
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dz. Urz. Woj.
Opolskiego.
§ 9. Wszelkie zmiany Porozumienia mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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§ 10. W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11. Porozumienie sporządzono w 7 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
Partnerów, 1 egzemplarz dla Partnera wiodącego, 1 egzemplarz dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Opolu, oraz 1 egzemplarz dla celów publikacji w Dz. Urz. Woj. Opolskiego.
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