
UCHWAŁA NR 791/2015 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 6 lipca 2015 roku 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania na dostawę i uruchomienie 

fizycznego łącza szerokopasmowej transmisji danych dla zapewnienia wysokiej sprawności  

i dostępności przesyłania danych między wybranymi podmiotami leczniczymi w ramach 

projektu „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych 

pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego 

 i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” oraz dla zapewnienia wysokiej 

dostępności i efektywności 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 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie postępowania na dostawę i uruchomienie fizycznego 

łącza szerokopasmowej transmisji danych dla zapewnienia wysokiej sprawności i dostępności 

przesyłania danych między wybranymi podmiotami leczniczymi w ramach projektu „Usługa 

szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami 

leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” oraz dla zapewnienia wysokiej 

dostępności i efektywności usług elektronicznych w ramach projektu „Usługi elektroniczne 

służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych 

podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

 



Uzasadnienie do 

 Uchwały Nr 791/2015 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 6 lipca 2015 r. 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania na dostawę i uruchomienie 

fizycznego łącza szerokopasmowej transmisji danych dla zapewnienia wysokiej sprawności 

 i dostępności przesyłania danych między wybranymi podmiotami leczniczymi w ramach 

projektu „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych 

pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego 

 i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” oraz dla zapewnienia wysokiej 

dostępności i efektywności usług elektronicznych w ramach projektu „Usługi elektroniczne 

służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych 

podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”. 

 

W związku z realizacją przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego projektów pn.: 

1) „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych 

pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa 

Wielkopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego”; 

2) „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane 

do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa 

Wielkopolskiego” 

włączonych na podstawie decyzji  Zarządu Województwa Wielkopolskiego jako Instytucji 

Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 do trzydziestej drugiej części Indykatywnego 

Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO na lata 2007-2013 i przyznaniu 

dofinansowania na realizację projektów, niezbędnym jest wszczęcie procedury  

na dostawę i uruchomienie fizycznego łącza szerokopasmowej transmisji danych dla 

zapewnienia wysokiej sprawności i dostępności przesyłania danych między  podmiotami 

leczniczymi. 

Łącze wysokiej dostępności jest zasobem niezbędnym dla uzyskania wysokiego 

poziomu dostępności, efektywności i ciągłości dostępu oraz bezpieczeństwa przesyłania 

danych dla potrzeb ww. projektów między wskazanymi podmiotami leczniczymi z grupy 

podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego, pełniącymi 

rolę podmiotów wiodących realizujących zadania szczebla regionalnego. 

Szacowana wartość zamówienia w okresie 2 lat wynosi łącznie 40 000,00 zł netto. 

Realizacja powyższego zadania nie powoduje w roku bieżącym skutków finansowych 

dla budżetu Województwa Wielkopolskiego, ponieważ do 31.12.2015 (termin rozliczenia 

ww. projektów) Zamawiający oczekuje dostawy i uruchomienia ww. łącza w trybie 

bezkosztowej eksploatacji technicznej. 

Realizacja powyższego zadania w planowanym okresie dalszych 24 miesięcy 

(01.01.2016 – 31.12.2017) wymaga zabezpieczenia finansowania w budżecie Województwa 

Wielkopolskiego.  

Z uwagi na powyższe i  przytoczoną argumentację podjęcie niniejszej uchwały jest 

w pełni uzasadnione. 

Leszek Wojtasiak 

Członek Zarządu 


