
 

           

UCHWAŁA NR 245/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 19 lutego 2015 roku 

 

w sprawie: upoważnienia do podejmowania w imieniu Zamawiającego czynności wiążących 

się z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę, 

rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury przetwarzania danych z budową, konfiguracją 

i wdrożeniem usług elektronicznych w ramach projektu „Usługi elektroniczne służące 

zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych 

Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” oraz Dostawę, konfigurację i wdrożenie 

modułów/bloków funkcjonalnych oprogramowania aplikacyjnego dla części medycznej oraz 

interfejsu wymiany danych dla wytwarzania usług elektronicznych w ramach projektu „Usługi 

elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów 

leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

Na podstawie, art. 41 ust.1 i art. 57 ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 596 ze zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 39 
– 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
907  ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

      § 1 

1. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pana Leszka Sobieskiego do 

podejmowania w imieniu Zamawiającego wskazanych w ustępie 2 czynności, 

wiążących się z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na Dostawę, rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury 

przetwarzania danych z budową, konfiguracją i wdrożeniem usług elektronicznych w 

ramach projektu „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim 

skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa 

Wielkopolskiego” oraz Dostawę, konfigurację i wdrożenie modułów/bloków 

funkcjonalnych oprogramowania aplikacyjnego dla części medycznej oraz interfejsu 

wymiany danych dla wytwarzania usług elektronicznych w ramach projektu „Usługi 

elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do 

podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. 

2. Upoważnienie obejmuje: 

1)  podpisywanie odpowiedzi udzielanych przez Zamawiającego na pytania do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadesłane  przez Wykonawców 

zamówienia,  

2) podpisywanie odpowiedzi udzielanych przez Zamawiającego na odwołania 

złożone przez Wykonawców zamówienia, 

3) dokonywanie zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej 

załączników, 

4) reprezentowanie Zamawiającego we wszystkich sporach przedsądowych z 

Wykonawcą zamówienia wraz z udzielaniem dalszych pełnomocnictw w tym 

zakresie, 



5) ponowne wszczęcie postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego o 

którym mowa w ustępie 1 w sytuacji jego unieważnienia w przypadkach 

określonych w art.93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907  ze zm.). 

 

      § 2 

W przypadku nieobecności Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Pana Leszka Sobieskiego, upoważnia się Z-cę 

Dyrektora Panią Iwonę Rakowską do podejmowania wszelkich czynności określonych w §1 

ust.2. niniejszej uchwały. 

  

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia                             

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr 245/2015 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

                                                     z dnia 19 lutego 2015 roku 

 
w sprawie: upoważnienia do podejmowania w imieniu Zamawiającego czynności wiążących 

się z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę, 

rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury przetwarzania danych z budową, konfiguracją 

i wdrożeniem usług elektronicznych w ramach projektu „Usługi elektroniczne służące 

zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych 

Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” oraz Dostawę, konfigurację i wdrożenie 

modułów/bloków funkcjonalnych oprogramowania aplikacyjnego dla części medycznej oraz 

interfejsu wymiany danych dla wytwarzania usług elektronicznych w ramach projektu „Usługi 

elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów 

leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”. 

 

W związku z wszczęciem procedury przetargowej na Dostawę, rozmieszczenie                       

i zainstalowanie infrastruktury przetwarzania danych z budową, konfiguracją i wdrożeniem 

usług elektronicznych w ramach projektu „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na 

poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi 

Województwa Wielkopolskiego” oraz Dostawę, konfigurację i wdrożenie modułów/bloków 

funkcjonalnych oprogramowania aplikacyjnego dla części medycznej oraz interfejsu wymiany 

danych dla wytwarzania usług elektronicznych w ramach projektu „Usługi elektroniczne 

służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych 

podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” zatwierdzonej uchwałą nr 150/2015     

z dnia 22 stycznia 2015 oraz potrzebę sprawnej realizacji ww. postępowania udziela się 

pełnomocnictwa Panu Leszkowi Sobieskiemu Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Z uwagi na powyższe i wcześniej przytoczoną argumentację podjęcie niniejszej 

uchwały jest w pełni uzasadnione.  

 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 
 

 

 


