
UCHWAŁA NR  2710 / 2016 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  6 października  2016 roku 

 
 

w sprawie: zatwierdzenia trybu przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji 

przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na „Aktualizację zasięgów zbiorów danych Bazy 

Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru województwa 

wielkopolskiego na podstawie bazy państwowego rejestru granic i powierzchni 

jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), weryfikację i uzgodnienie 

styków w zakresie wszystkich klas obiektów BDOT10k oraz aktualizację 

zbiorów danych BDOT10k o wskazane inwestycje”. 

     
 

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.2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.  

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

 

 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się tryb przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego na „Aktualizację 

zasięgów zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla obszaru 

województwa wielkopolskiego na podstawie bazy państwowego rejestru granic i powierzchni 

jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG), weryfikację i uzgodnienie styków w zakresie 

wszystkich klas obiektów BDOT10k oraz aktualizację zbiorów danych BDOT10k o wskazane 

inwestycje”.   

 

 

§ 2 

 

Upoważnia się Pana Adama Habryło Sekretarza Województwa Wielkopolskiego  

do podpisywania dokumentów, w tym m. in. do zatwierdzenia specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i protokołów dotyczących przedmiotowego postępowania. 

                                   

 

§ 3 

 

1. Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, w  składzie: 
 

Przewodniczący Komisji: 

Dorota Traczyk    - Kierownik WODGiK 
 

Zastępca Przewodniczącego: 

Alicja Hornik   - Specjalista   
 



Sekretarz Komisji: 

Maciej Hoffman   - Z-ca Dyrektora (BZP)  
 

Członkowie Komisji: 

Dorota Dziopak   - Radca Prawny (BP) 

Adam Brambor   - Główny Specjalista  

Krzysztof Warych  - Główny Specjalista 

 

2. Prace komisji przetargowej w zależności od potrzeb wspierać będzie Inżynier Projektu 

odpowiedzialny za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego  

w projekcie „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 

Wielkopolskiego (SIPWW). 

 

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. 

 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Geodety Województwa oraz 

Dyrektorowi Biura Zamówień Publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  


