
UCHWAŁA NR XXIV/185/2012 
Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 29 października 2012 roku 
 
w sprawie wyraŜenia zgody na podpisanie przez Gminę    Miasta Lipna Porozumienia 
z Gminą    Zbójno, Gminą Tłuchowo, Gminą Bobrowniki, Gminą i Miastem Skępe, 
Gminą Fabianki, Gminą Lipno, Miastem i Gminą Dobrzyń n/Wisłą, Gminą 
Chrostkowo, Gminą Kikół, Gmin ą Wielgie,,,,    regulującego zasady współdziałania ww. 
jednostek w przedmiocie wykonania zadania publicznego 
 
Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1))  
 

uchwala się,  co następuje: 
 

§ 1. WyraŜa się zgodę na podpisanie przez Gminę Miasta Lipna Porozumienia z Gminą 
Zbójno, Gminą Tłuchowo, Gminą Bobrowniki, Gminą i Miastem Skępe, Gminą Fabianki, 
Gminą Lipno, Miastem i Gminą Dobrzyń n/Wisłą, Gminą Chrostkowo, Gminą Kikół, Gminą 
Wielgie w sprawie współdziałania Gminy Miasta Lipna z ww. jednostkami samorządu 
terytorialnego działającymi jako Zamawiający przy wspólnym zorganizowaniu i 
przeprowadzeniu przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenów ww. jednostek 
samorządu terytorialnego o treści jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
                                                                                       Przewodnicząca Rady 
 
                                                                                              Maria Turska 
 
 
 
 
 
 
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 

220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 
40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 
149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567. 

 
 



 
Załącznik do uchwały Nr XXIV/185/2012 

Rady Miejskiej w Lipnie 
z dnia 29.10.2012 roku 

 
Porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia 
na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy zawarte  w dniu 21 listopada 2012 roku. 
 
W celu uzyskania korzystnej ceny za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy niŜej wymienionych gmin: 

1. Gminy Miasta Lipno 
2. Gminy Zbójno,  
3. Gminy Tłuchowo,  
4. Gminy Bobrowniki, 
5. Gminy i Miasta Skępe, 
6. Gminy Fabianki, 
7. Gminy Lipno, 
8. Miasta i Gminy Dobrzyń n/Wisłą, 
9. Gminy Chrostkowo, 
10. Gminy Kikół,  
11. Gminy Wielgie 

 
nazywani w dalszej części Porozumienia Uczestnikami, przystępują do Porozumienia w 
sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na podstawie art. 
16 ustawy Praw zamówień publicznych. 
 

§ 1 
 
1. Uczestnicy niniejszego Porozumienia oświadczają, Ŝe przystępują do Porozumienia w celu 
przeprowadzenia postępowania przetargowego  na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na okres od 
dnia zawarcia umowy do końca 2014 r., a tym samym zobowiązują się uczestniczyć w 
przygotowaniu oraz realizacji przetargu, a takŜe realizacji zamówienia. 
 
2. W terminie wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w § 4 ust. 3, Uczestnicy 
dostarczą upowaŜnionemu Zamawiającemu niezbędne informacje dotyczące przedmiotu 
zamówienia w formie wykazu, którego wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego . 
 
3. Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust.2 mogą być dokonane w 
terminie nie późniejszym niŜ 30 dni przed dniem planowanego terminu wszczęcia procedury 
(przekazania ogłoszenia o zamówieniu do publikacji). 
 
4. O odstąpieniu od uczestniczenia we wspólnym zamówieniu Uczestnik zobowiązany jest 
poinformować pozostałych zamawiających – Uczestników w terminie nie późniejszym niŜ 30 
dni przed  planowanym terminem wszczęcia procedury (przekazania ogłoszenia o 
zamówieniu do publikacji). 
 



5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, Uczestnik zobowiązany 
będzie do pokrycia ewentualnych kosztów związanych z ponownym opracowaniem 
dokumentacji i przygotowaniem postępowania. 
 

§ 2 
1. Uczestnicy Porozumienia dokonują niniejszym wyboru Zamawiającego upowaŜnionego 
do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 16 ust. 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Gminy Miasta Lipna , zwanej dalej 
Zamawiającym. 
2. Uczestnicy niniejszego Porozumienia udzielają niniejszym Zamawiającemu 
pełnomocnictwa do czynności, o których mowa w ust. 1. 
 

§ 3 
Uczestnicy niniejszego Porozumienia ustalają, Ŝe dla potrzeb przeprowadzenia 
przedmiotowego postępowania: 
1) opracowany zostanie Regulamin dokonania wspólnego wyboru podmiotu zobowiązanego 
do  odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy; 
2) powołana zostanie Komisja przetargowa, w skład której ma prawo wejść po jednym 
przedstawicielu kaŜdego z Uczestników, z zastrzeŜeniem Ŝe Zamawiającemu przysługuje 
uprawnienie do umieszczenia w Komisji przetargowej dwóch przedstawicieli; 
3) w związku z decyzją o powołaniu Komisji przetargowej, opracowany zostanie Regulamin 
prac Komisji przetargowej. 
 

§ 4 
1. Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania oraz dokonania wyboru 
wykonawcy w trybie przetargu opracowana zostanie przez Zamawiającego lub podmiot przez 
niego wybrany. 
2. Ostateczną decyzję o akceptacji dokumentacji podejmie upowaŜniony Zamawiający. 
3. Zamawiający określi Harmonogram prac związanych z przygotowaniem postępowania. 
 

§ 5 
1. Termin wszczęcia procedury wyboru wykonawcy ustalony zostanie po oszacowaniu 
wartości przedmiotu zamówienia. 
2. Termin, o którym mowa w ust. 1 zostanie wyznaczony w taki sposób, aby umowa zawarta 
w wyniku przeprowadzonego przedmiotowego postępowania mogła obowiązywać od 1 lipca 
2013 r. 
 

§ 6 
Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, zgodnie z 
udzielonym Pełnomocnictwem, Zamawiający wykona bez wynagrodzenia. 
 

§ 7 
W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający w imieniu własnym oraz w 
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających – Uczestników Porozumienia: 
1) dokona wybory wykonawcy; 
2) podpisze umowę. 
 

§ 8 



1. W umowie, o której mowa w § 7 pkt. 2, jako Płatnicy za wykonane usługi wskazani 
zostaną poszczególni Uczestnicy Porozumienia (zamawiający) lub wskazane przez nich 
jednostki organizacyjne – zgodnie z dostarczoną (na etapie opracowywania SIWZ) 
dokumentacją. 
 
2. W związku z treścią ust. 1, kaŜdy z Uczestników Porozumienia oświadcza, Ŝe na dzień 
wszczęcia procedury wyboru wykonawcy  zabezpieczy niezbędne środki, co potwierdzone 
zostanie odrębnym oświadczeniem wraz z kontrasygnatą skarbnika/głównego księgowego. 
 

§ 9 
Uczestnicy Porozumienia zobowiązują się nie zawierać jakichkolwiek umów oraz 
jakichkolwiek porozumień uniemoŜliwiających zawarcie umowy z wybranym wykonawcą z 
dniem wskazanym w 5 ust 2 niniejszego porozumienia. 
 

§ 10 
Uczestnicy Porozumienia wyraŜają zgodę na przystąpienie do niniejszego Porozumienia, za 
zgodą Zamawiającego, innych gmin spoza obszaru Powiatu Lipnowskiego. 
 

§ 11 
1. Porozumienie zawarte zostało w jednym egzemplarzu, który przechowywać będzie 
Zamawiający. KaŜdy z pozostałych Uczestników otrzyma potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopię. 
2. Wszelkie zmiany treści Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 


