
 
 

 

                           ZARZĄD 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

 

Poznań, dnia 22 grudnia 2017 r. 

 

Nr sprawy: DZ-I-1.272.11.2017 

 

INFORMACJA O UDZIELENIU  ZAMÓWIENIA 

o której mowa w art. 67 ust. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych 

  

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61 – 714 Poznań. 

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:  

„powierzenie spółce „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. (Wykonawca) realizacji zadań 

publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego (Zamawiający) w zakresie 

świadczenia specjalistycznej usługi Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji Projektu pn. 

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między 

podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, którego Beneficjentem będzie  

Samorząd Województwa Wielkopolskiego.” 

3. Nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa: Szpitale Wielkopolski 

Sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań 

 

4. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia: 

Podstawą prawną wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest art. 67 ust. 1 

pkt 12) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Uzasadnienie wyboru trybu: 

Województwo Wielkopolskie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 planuje zrealizować Projekt pn. „Wyposażenie 

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej 

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa”. Beneficjentem Projektu będzie Województwo 



 
 

 

Wielkopolskie (Partner Wiodący, Lider Projektu). Projekt realizowany będzie                            

w partnerstwie ze szpitalami powiatowymi i miejskimi (Partnerami), starostwami 

(Partnerami Finansującymi) oraz podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi 

Województwa Wielkopolskiego (Uczestnikami). Celem Projektu jest dostarczenie 

mieszkańcom Wielkopolski (pacjentom) dwóch usług możliwych do zrealizowania przy 

wykorzystaniu sieci Internet tj. a) usługi dostępu do elektronicznej dokumentacji 

medycznej zestandaryzowanej (usługa e – dokumentacji), b) usługi rejestracji do usług 

świadczonych przez podmioty lecznicze biorące udział w Projekcie (usługa                            

e-rejestracji). Realizacja celów Projektu wymaga wyposażenia Partnera Wiodącego 

(Beneficjenta), doposażenia Partnerów i Uczestników Projektu w infrastrukturę 

niezbędną do przetwarzania zestandaryzowanej EDM zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, wypracowania jednolitego standardu przekazywania dokumentów 

elektronicznych oraz współpracy z Platformami P w zakresie interfejsów 

komunikacyjnych, stworzenia regionalnej sieci teleinformatycznej, umożliwiającej 

przechowywanie i przetwarzanie danych zawartych w dokumentach wytworzonych 

przez podmioty lecznicze uczestniczące w Projekcie będące Partnerami lub 

Uczestnikami Projektu.  Podstawowym wkładem Partnerów Finansowych będzie 

współudział w finansowaniu wkładu własnego Beneficjenta. Na podstawie umów 

partnerstwa zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim (Beneficjentem), 

Partnerami Finansującymi (Starostwa Powiatowe Województwa Wielkopolskiego, 

Miasto Poznań) oraz Partnerami (szpitale powiatowe i miejskie), Beneficjentowi 

powierzona zostanie realizacja całego Projektu oraz utrzymanie jego trwałości. 

Beneficjent organizować będzie postępowania przetargowe na zakup towarów i usług 

objętych Projektem, a następnie zarządzał zrealizowaną w ramach Projektu 

infrastrukturą regionalną i usługami. Projekt wytworzy długotrwałe relacje pomiędzy 

wszystkimi podmiotami leczniczymi w nim uczestniczącymi oraz pomiędzy nimi                       

a Beneficjentem. Mając na uwadze powyższe, prawidłowa realizacja Projektu wymaga 

powołania Inżyniera Kontraktu. Zadania Inżyniera Kontraktu obejmować będą 

kompleksową realizację Projektu, w tym wykonywanie zadań przypisanych Partnerowi 

Wiodącemu (Beneficjentowi). W szczególności do zadań Inżyniera Kontraktu należeć 

będzie:  realizacja czynności związanych z planowanymi w projekcie zamówieniami 

publicznymi  tj. udzielenie zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w oparciu               

i zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, doradztwo, 

minimalizowanie ryzyka i zagrożeń, nadzór i kontrolę na każdym etapie Projektu, 

wdrożenie usług, w tym odbiór elementów infrastruktury informatycznej i programowej 

przypisanej do określonych Partnerów/Uczestników Projektu, obsługa finansowa 

Projektu i jego rozliczenie przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, nadzór nad 



 
 

 

prawidłowością realizacji projektu, w tym opracowanie wspólnej platformy wymiany 

danych pomiędzy podmiotami leczniczymi biorącymi udział w Projekcie. Inżynierem 

Kontraktu w Projekcie będzie Spółka „Szpitale Wielkopolski’ Sp. z o.o. realizująca to 

zadanie w trybie in-house przewidzianym przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp  Zamawiający może udzielić zamówienia                 

z wolnej ręki, w przypadku gdy zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego,                    

o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie 

następujące warunki: a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, 

odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na 

dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania 

sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką 

sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób; 

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań 

powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę 

prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a;                            

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału 

prywatnego. Zgodnie zaś z art. 67 ust. 8 i 9  do obliczania procentu działalności,                        

o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, uwzględnia się średni 

przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, 

dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia,                       

a w przypadku gdy, ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez 

osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności, dane dotyczące 

średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne 

lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 14 lit. 

b i pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych. 

(warunek z art. 67 ust. 1 pkt 12 a ) – Spółka „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. 

należy w 100 % do Województwa Wielkopolskiego. Województwo Wielkopolskie jako 

wyłączny właściciel spółki powołuje wszystkich członków rady nadzorczej a przez to 

decyduje o składzie zarządu spółki. Ma też wyłączny wpływ na treść umowy spółki. 

Spółka „Szpitale Wielkopolski” w dotychczasowej swojej działalności realizowała 

wyłącznie zadania powierzone przez Województwo Wielkopolskie, poprzez 

odpowiednie zapisy w umowie spółki (np. wspólne zakupy) bądź na podstawie umów 

zawartych z Województwem Wielkopolskim (np. wsparcie projektów informatycznych), 

bądź poprzez podejmowanie działań w celu realizacji zadań wyrażających wolę 

właściciela (towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych – ostatecznie przedsięwzięcie to 

nie zostało jednak zrealizowane). Wszystkie działania jakie podejmuje spółka jak                             



 
 

 

i sposób ich realizacji wyznaczany jest wyłącznie przez właściciela spółki. 

Województwo Wielkopolskie jako właściciel Spółki wskazywał i wskazuje kierunki 

działania Spółki. Niewątpliwie Województwo Wielkopolskie wywiera decydujący wpływ 

na cele strategiczne Spółki, decydując w sposób wyłączny o tym, czy i w jaki sposób 

Spółka będzie funkcjonowała. 

 
(warunek z art. 67 ust. 1 pkt 12 b ) - Cała dotychczasowa działalności 

realizowana przez Spółkę „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. dotyczyła i dotyczy 

wykonywania zadań powierzonych jej przez Województwo Wielkopolskie. Powierzenie 

to ma zarówno charakter formalny odnoszący się do samego faktu powierzenia zadań 

jak i materialny odnoszący się do charakteru powierzonych zadań. Celem wykazania 

spełnienia przez Spółkę warunku, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 b 

sporządzona została opinia niezależnego biegłego rewidenta potwierdzająca, iż  średni 

udział przychodów ze sprzedaży osiągnięty z zadań powierzonych Spółce przez 

Województwo Wielkopolskie w okresie trzech latach poprzedzających udzielenie 

zamówienia tj. w latach 2014-2016 wynosił ponad 90% przychodów ze sprzedaży 

ogółem. Tym samym przychody, o których mowa powyżej związane były z zadaniami 

powierzonymi jej do realizacji przez  Województwo Wielkopolskie.  

 

(warunek z art. 67 ust. 1 pkt 12 c ) - 100 % udziałów w Spółce „Szpitale 

Wielkopolski” Sp. z o.o należy do Województwa Wielkopolskiego. Tym samym żaden 

podmiot prywatny ani w sposób bezpośredni ani w sposób pośredni nie dysponuje 

jakimikolwiek udziałami w Spółce. 

 

 Mając na uwadze powyższe, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki udzielenia 

zamówienia, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 

ustawy Prawo zamówień publicznych jest w pełni uzasadnione. 

 

5. Termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy: 

Okres realizacji Umowy ustala się na: 

a. rozpoczęcie realizacji Umowy: wraz z datą podpisania Umowy przez Strony; 

b. zakończenie realizacji Umowy: od dnia zawarcia Umowy przez Strony do dnia 

zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatność końcową przez Instytucję 

Zarządzającą WRPO na lata 2014-2020 tj. zgodnie z finansowym zakończeniem 

Projektu przewidzianym do 30.06.2019r. 



 
 

 

6. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym 

mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informacja, że takie 

ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane: 

Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym 

mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.    

7. Informacja o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia  

o udzieleniu zamówieniu, o którym mowa w art. 95 ust. 2: 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 21.12.2017 r. w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – numer ogłoszenia: 2017/S 245-512619.    

 

 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 

                  /-Wojciech Jankowiak-/ 

 

 

 


