
UCHWAŁA NR XLV/373/2022 
RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie: zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu 
i  przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na zakup gazu w ramach  

Staropolskiej Grupy Zakupowej na rok 2023. 

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 poz. 1526) 
w związku z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022r., 
poz. 1710, z 2020r. poz.1517, z 2022r. poz.1933), Rada Powiatu w Starachowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu wyraża zgodę na zawarcie porozumienia o utworzeniu Staropolskiej Grupy Zakupowej  
(zwanego dalej „Porozumieniem”) pomiędzy: 

1. Powiatem Starachowickim ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, 

2. Gminą Mirzec, Mirzec Stary 9 , 27-220 Mirzec, 

3. Gminą Wojciechowice , Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice, 

4. Szpital Św. Leona Sp. z o.o. ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów. w celu wspólnego przygotowania 
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup gazu na rok 2023 w ramach 
Staropolskiej Grupy Zakupowej. 

§ 2. Szczegółowe zasady współpracy w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej określa  Porozumienie, 
stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 3. Liczba stron porozumienia określonych w § 1 Uchwały może ulec zmianie. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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Załącznik do uchwały Nr XLV/373/2022 

Rady Powiatu w Starachowicach 

z dnia 27 października 2022 r. 

POROZUMIENIE 
o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz 

udzielenie pełnomocnictwa w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej 

zawarte ……………………………………………………… pomiędzy: 

1. Powiatem Starachowickim 

ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27 - 200 Starachowice 

reprezentowanym przez osoby : 

1) Piotr Ambroszczyk – Starosta Starachowicki 

2) Dariusz Dąbrowski – Wicestarosta Starachowicki, 

nazywanym dalej „Liderem”, 

a 

2. Gminą Mirzec  

Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec 

reprezentowaną przez: Mirosława Seweryna  - Wójta Gminy, 

3. Gminą Wojciechowice  

Wojciechowice 50,  27-532 Wojciechowice, 

reprezentowaną przez: Szymona Sidor – Wójta Gminy, 

4. Szpitalem Św. Leona sp. z o.o ,  

ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów, 

reprezentowanym przez: Jakuba Gdowskiego – Prezesa Zarządu 

nazywanych dalej „Partnerami” 

w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zwanej dalej „ustawą Pzp”) zawiera się porozumienie o następującej treści: 

§ 1. 1. Przedmiotem porozumienia jest zawiązanie Staropolskiej Grupy Zakupowej powiatów i gmin w celu 
wspólnego przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 2023 rok. 

2. Strony porozumienia postanawiają wspólnie przygotować i przeprowadzić postępowanie    o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup gazu, na podstawie 
art. 129 ust. 1 pkt 1 oraz art. 132-139 ustawy Pzp. 

§ 2. 1. Strony porozumienia wyznaczają spośród siebie Lidera, którym będzie Powiat Starachowicki,  jako 
zamawiającego upoważnionego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, o którym 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. Porozumienie będzie realizowane po jego podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli stron 
Porozumienia. 

3. Strony porozumienia jednocześnie wyznaczają i udzielają firmie: 

New Power Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Skarbka z Gór 51 F lok. 9, 03 - 287 Warszawa, zarejestrowaną 
w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ul. 
Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, pod numerem 0000353657, REGON 142348701, NIP: 9522087335, 
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kapitał zakładowy: 50000,00 zł., www.newpower.pl, adres do korespondencji: ul. Chełmżyńska 180 A, 04 – 
464 Warszawa, reprezentowanej przez: 

Sebastiana Turczyna – Prezesa Zarządu 

nazywaną dalej „Pełnomocnikiem” 

pełnomocnictwa do dokonania w imieniu i na rzecz Lidera i Partnerów następujących czynności: 

- reprezentowania i występowania w imieniu Powiatu Starachowickiego będącego Liderem porozumienia 
przed wszystkimi organami administracji publicznej oraz podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji 
postanowień porozumienia o współpracy w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej, 

- przygotowania, uzgodnienia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na zakup gazu , jak również wykonanie czynności określonych w § 2 ust. 1 
niniejszego porozumienia z wyłączeniem zawarcia Umów sprzedaży gazu z wybranym w toku postępowania 
Wykonawcą, 

- podejmowania wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej 
w trybie przetargu nieograniczonego na zakup gazu. 

§ 3. Przedmiot zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 2 porozumienia, zostanie opisany 
w projekcie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

§ 4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, strony porozumienia udzielą zamówienia publicznego o którym 
mowa § 1 we własnym imieniu i na własną rzecz, zawierając w tym celu odrębne umowy. 

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania 

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 8. Porozumienie sporządzono w 10 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Lider:                                     Partnerzy: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DB1C2E2F-89E4-4858-AE87-23895C9DDDAF. Uchwalony Strona 2



 
Uzasadnienie 

Działając w celu racjonalizacji i optymalizacji wydatków na zakup gazu w roku 2023, zainteresowane 
współpracą podmioty postanowiły utworzyć kolejną Staropolską Grupę Zakupową w celu zakupu gazu. 
Skład grupy to : Powiat Starachowicki, Gmina Mirzec, Gmina Wojciechowice oraz Szpital Św. Leona 
w Opatowie. 

Dotychczasowe doświadczenia z przeprowadzonych w ramach grupy zakupowej przetargów wykazały, 
że zwiększenie przedmiotu zamówienia wpłynie korzystnie na ustalanie optymalnej stawki opłat za dany 
środek energetyczny dla poszczególnych odbiorców. 

Na spotkaniu, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach w dniu 
24.08.2022 r. przedstawiciele Podmiotów zainteresowanych wspólnym zakupem gazu, wyrazili wolę 
przystąpienia do Grupy Zakupowej i zawarcie porozumienia na mocy, którego liderem wspólnego 
przedsięwzięcia byłby Powiat Starachowicki, który przeprowadziłby przedmiotowe postępowanie 
o zamówienie publiczne w imieniu wszystkich partnerów Grupy Zakupowej. 

Podstawą prawną przeprowadzenia takiego zakupu gazu przez upoważniony jeden podmiot jest 
art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1710 z późn. zm.). 

Mając na uwadze specjalistyczny charakter planowanych zamówień, strony porozumienia uzgodniły 
możliwość ustanowienia zewnętrznego pełnomocnika, który reprezentowałby lidera w czynnościach 
przygotowawczych i proceduralnych przedmiotowych zamówień. 
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Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
zakup gazu w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej na rok 2023.

ZA: 17, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (17)
Piotr Ambroszczyk, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Danuta Krępa, Marek Maciukajć, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, Jan
Pocheć, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski,
Stanisław Wojtan, Bożena Wrona, Izabela Wrona

NIEOBECNI (4)
Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Joanna Główka, Agnieszka Kuś

Głosowanie zakończono w dniu: 27 października 2022, o godz. 09:51
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