
UCHWAŁA NR  2015 / 2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 20 maja 2016 roku 

 
 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie  

i wdrożenie systemu  informatycznego SIPWW,  w tym dedykowanych narzędzi 

GIS oraz baz danych, budowę i wyposażenie serwerowi SIPWW oraz dostawę 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby utworzenia 

Centrum Przetwarzania Danych (CPD) SIPWW”.   

     
 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa /Dz. U. z 2016 r. poz. 486/ w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 19 ust.1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /j. t. Dz. U. z 2015 r.  

poz. 2164 ze zm./ Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

                                                                   § 1 

 

1. Powołuje się komisję przetargową do  przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie i wdrożenie systemu  

informatycznego SIPWW,  w tym dedykowanych narzędzi GIS oraz baz danych, budowę  

i wyposażenie serwerowi SIPWW oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem na potrzeby utworzenia Centrum Przetwarzania Danych (CPD) 

SIPWW”  w  składzie: 
 

Przewodniczący Komisji: 

Piotr Liberski   - Dyrektor Biura Geodety Województwa,  

                                                       Geodeta Województwa Wielkopolskiego  
 

Zastępca Przewodniczącego: 

Dorota Traczyk   - Członek Zespołu ds. SIPWW  
 
 

Sekretarz Komisji: 

Maciej Hoffman   - Członek Zespołu ds. SIPWW  
 

 

Członkowie Komisji: 

Zbigniew Adamski  - Członek Zespołu ds. SIPWW 

Paweł Solarek   - Członek Zespołu ds. SIPWW 

Piotr Grzesiak   - Członek Zespołu ds. SIPWW 

Michał Ciesielski   - Członek Zespołu ds. SIPWW 

Piotr Grzyb   - Członek Zespołu ds. SIPWW   

Małgorzata Marcinkiewicz - Członek Zespołu ds. SIPWW   

Adam Brambor   - Członek Zespołu ds. SIPWW 

Dorota Dziopak   - Członek Zespołu ds. SIPWW  

Aleksandra Karpińska  - Członek Zespołu ds. SIPWW 

Grzegorz Olszak   - Kierownik Oddziału Inwestycji Urzędu (DA) 

 



2. Prace komisji przetargowej w zależności od potrzeb będą wspierać pozostali członkowie 

Zespołu ds. SIPWW oraz ekspert zewnętrzny. 

 

3. Organizację, tryb pracy oraz obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych członków 

komisji przetargowej określa Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Poznaniu 

zatwierdzony Zarządzeniem  Marszałka  Województwa Wielkopolskiego Nr 18/2015  

z dnia  20 kwietnia 2015 r. 

 

§ 2 

 

Upoważnia się Pana Adama Habryło Sekretarza Województwa do zatwierdzenia  

trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz do podpisywania dokumentów, w tym  

m. in. do zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia i protokołów  

dotyczących przedmiotowego postępowania . 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Geodety Województwa oraz 

Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY  Nr  2015 / 2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  20 maja  2016 roku 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie  

i wdrożenie systemu  informatycznego SIPWW,  w tym dedykowanych narzędzi 

GIS oraz baz danych, budowę i wyposażenie serwerowi SIPWW oraz dostawę 

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby utworzenia 

Centrum Przetwarzania Danych (CPD) SIPWW”.   

 

Mając na uwadze realizacją uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego  

Nr 2571/2012 z dnia 19 października 2012r. w sprawie podjęcia działań na rzecz 

utworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Województwa Wielkopolskiego,  

a ponadto zaakceptowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego „zaktualizowane 

założenia realizacyjne projektu pn. System Informacji Przestrzennej Województwa 

Wielkopolskiego” (protokół Nr 80/2016 z posiedzenia Zarządu Województwa 

Wielkopolskiego z 14 kwietnia 2016 roku) przystępuje się do realizacji kolejnego etapu 

wieloletniego przedsięwzięcia. 

W związku z powyższym niezbędne jest powołanie komisji przetargowej  

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

dla Zadania nr 3/2016 ww.  „założeń realizacyjnych projektu pn. SIPWW” tj. na 

„Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego SIPWW, w tym dedykowanych narzędzi 

GIS oraz baz danych, budowę i wyposażenie serwerowni  SIPWW  oraz dostawę sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby utworzenia Centrum Przetwarzania 

Danych (CPD) SIPWW”.  

Środki finansowe na realizację ww. zamówienia zostały zaplanowane w budżecie 

Województwa Wielkopolskiego: dział 710, rozdział 71012,  zgodnie z uchwałą  

nr XIV/378/2016 z dnia 25.01.2016 roku zmieniającą uchwałę XIII/363/2015 Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.12.2015 roku w sprawie: uchwały budżetowej 

Województwa Wielkopolskiego na rok 2016. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 


