
 
Uchwała  Nr XIV/129/2012 

Rady Gminy Potworów 
z dnia 16 listopada 2012 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminami: Gielniów, Klwów, Rusinów i Odrzywół 
porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego na 

odbiór odpadów komunalnych i ich dowóz  
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 16 ust. 1 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) 
Rada Gminy Potworów, uchwala co następuje. 

§ 1 
1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Gminami: Gielniów, Klwów, Odrzywół i Rusinów porozumienia  

w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia na odbiór z terenów Gmin 
odpadów komunalnych i ich dowóz do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
oraz utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów. 

2. Wzór porozumienia stanowi załącznik do uchwały. 
3. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Odrzywół od Gmin: Gielniów, Klwów, Potworów  

i Rusinów upoważnienia do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz udzielenia 
zamówienia w imieniu i na rzecz tych Gmin oraz Gminy Odrzywół na zasadach określonych  
w Porozumieniu będącego załącznikiem do Uchwały. 

4. Koszty przeprowadzenia postępowania o których mowa w ust. 3 obciążają w równym stopniu każdą 
z Gmin. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potworów. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w wżycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik do 
uchwały Nr XIV/129/2012 
Rady Gminy Potworów 
z dnia 16 listopada 2012 r. 

 
 
 

Porozumienie 
w sprawie wspólnego przeprowadzenia i udzielenia zamówienia publicznego 

na odbiór odpadów komunalnych i ich dowóz do Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

 
zawarte w dniu …………............... w  Odrzywole pomiędzy: 
1. Gminą Odrzywół z siedzibą w Odrzywole, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół 

NIP 7981259102, REGON 670223853 reprezentowana przez Wójta: Mariana Kmieciaka  
a Gminami: 
Potworów z siedzibą w Potworowie, ul. Radomska 2A, 26-414 Potworów 
NIP 6010085604, REGON 670223899  reprezentowaną przez Wójta: Marka Klimka 
Rusinów z siedzibą w Rusinowie, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów  
NIP 6010085662, REGON 670223965 reprezentowaną przez Wójta: Marka Modrzeckiego 
Gielniów z siedzibą w Gielniowie, ul. Plac Wolności 75, 26-434 Gielniów 
NIP 7991458731, REGON 000534782, reprezentowaną przez Wójta: Władysława Czarneckiego 
Klwów z siedzibą w Klwowie, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów 
NIP 7981291270, REGON 670223801, reprezentowaną przez Wójta: Piotra Papisa 
łącznie zwanymi dalej Gminami o następującej treści: 

§ 1 
1. Strony niniejszego porozumienia, działając na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz art. 10 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
postanawiają wspólnie przeprowadzić postępowanie przetargowe i udzielić zamówienia 
publicznego na odbiór odpadów komunalnych z terenów Gmin i ich dowóz do Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, oraz utworzenie punktów selektywnego odbioru odpadów 
komunalnych. 
Termin realizacji ustala się na dzień: od 1 lipca 2013 r. 

2. Całkowity szacunkowy koszt zamówienia wynosi 3.000.000,00 zł brutto,  
w tym dla poszczególnych Gmin:  
1) dla Gminy Gielniów - 600.000,00 zł brutto 
2) dla Gminy Klwów - 600.000,00 zł brutto  
3) dla Gminy Potworów - 600.000,00 zł brutto  
4) dla Gminy Odrzywół - 600.000,00 zł brutto  
5) dla Gminy Rusinów - 600.000,00 zł brutto 

3. Ostateczna wartość zamówienia określona zostanie po dokonaniu wyboru oferty i zawarciu umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Każda z Gmin zobowiązuje się zabezpieczyć w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej 
na 2013 r. i następne lata środki finansowe w wysokości określonej w ust. 2 oraz zabezpieczyć 
w uchwale budżetowej na 2013 r. środki finansowe niezbędne do pokrycia przypadającej na nią, 
zgodnie z porozumieniem, części zobowiązania, w wysokości wynikającej z zawartej w wyniku 
przetargu umowy. 



5. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.  
Nr 113,  poz. 759 ze zm.). 

§ 2 
1. Niniejszym Gminy upoważniają Gminę Odrzywół do przeprowadzenia postępowania i udzielenia 

zamówienia, o którym mowa w pkt 1 ust.1 porozumienia, ich imieniu i na ich rzecz, w tym  
w szczególności do opracowania dokumentacji przetargowej, oceny wykonawców pod katem 
spełnienia przez nich warunków udziału w postępowaniu, oceny ofert oraz wyboru wykonawcy.  

2. Gminy wyrażają zgodę na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania,  
o którym w ust. 1 w równych częściach tj. po 1/5 każda z nich. 

§ 3 
1. Gmina Odrzywół przygotuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w oparciu o wymagania 

merytoryczne i szczegółowe opisy przedmiotów zamówienia poszczególnych Gmin. 
2. Gminy zobowiązują się do określenia wymogów merytorycznych stawianych 

zamówieniu w zakresie ich dotyczącym oraz do przygotowania szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia gwarantujących spełnienie tych wymogów. 

3. Opracowana przez Gminę Odrzywół Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia podlegać 
będzie przed ogłoszeniem akceptacji wszystkich Gmin. 

§ 4 
Do przeprowadzenia postępowania przetargowego Wójt Gminy Odrzywół powoła Komisję Przetargową 
w następującym składzie:  
1. Przewodniczący Komisji: p .......................... Gmina Odrzywół 
2. Członkowie Komisji: p ................................... Gmina Gielniów 
3. Członkowie Komisji: p ................................... Gmina Potworów 
4. Członkowie Komisji: p ................................... Gmina Rusinów 
5. Sekretarz Komisji: p ...................................... Gmina Klwów 

§ 5 
1. Umowa na odbiór odpadów komunalnych i ich dowóz podpisana zostanie przez wszystkie Gminy, 

przy czym w umowie wyszczególnione zostaną w osobnych załącznikach warunki odbioru odpadów 
z poszczególnych Gmin i ich dowozu do RIPOK oraz ich wartości. 

2. Każda Gmina zobowiązana będzie do zapłaty wykonawcy wynagrodzenia w części odpowiadającej 
przypadającej na nią wartości usługi, na podstawie wystawionej na nią faktury na podstawie 
załączonego do faktury rozliczenia wykonanej usługi, w terminie i na warunkach wskazanych w 
umowie z wykonawcą. Odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie obciążają wyłącznie tę Gminę, która 
dopuściła się zwłoki. 

3. Ewentualne odszkodowania należne wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy przez 
którakolwiek z Gmin obciążać będą wyłącznie tę Gminę która dopuściła się niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy. 

4. W razie konieczności zapłaty przez pozostałe Gminy odsetek lub odszkodowania z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez jedną z Gmin, Gmina która dopuściła się 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zobowiązana będzie do zwrotu pozostałym 
Gminom wypłaconych przez nie wykonawcy należności oraz wszelkich związanych z tym kosztów. 

§ 6 
1. Porozumienie obowiązuje od dnia podpisania do dnia wygaśnięcia umowy na odbiór odpadów 

komunalnych i ich dowóz do RIPOK. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu. 

§ 7 
Spory wynikłe na tle stosowania niniejszego porozumienia rozpoznawane będą przez sądy 
powszechne właściwe miejscowo dla Gminy Odrzywół. 

 



§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

§ 9 
Porozumienie spisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Gminy 

§ 10 
Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
 
 
Gminy: 

……………………………..... 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


