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UCHWAŁA NR 3218/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

 

 

w sprawie: upoważnienia spółki „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  

do działania w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego w ramach realizowanego 

Projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) 

wraz z jego wyposażeniem” 

  

Na podstawie art. 37 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo  

zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje:    

 

§ 1 

 

1.  Województwo Wielkopolskie będąc Beneficjentem Projektu pn.: „Budowa  

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego 

wyposażeniem” zwanym dalej Projektem, działając jako zamawiający powierza spółce 

„Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu realizację w ramach ww. Projektu 

pomocniczych działań zakupowych dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego wszczętych po dniu 1 stycznia 2021r., w zakresie określonym w podstawie 

prawnej niniejszej uchwały, w tym zawarcie w imieniu zamawiającego umów z wybranymi 

wykonawcami. 

2. Spółka „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako pełnomocnik 

Województwa Wielkopolskiego w realizacji pomocniczych działań zakupowych, o których 

mowa w ust. 1, upoważniona jest do dokonywania w imieniu i na rzecz zamawiającego 

Województwa Wielkopolskiego wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w niniejszej uchwale,  

co obejmuje w szczególności: oszacowanie wartości zamówienia, przeprowadzenie  

wszystkich czynności przygotowawczych, w tym przygotowanie całej dokumentacji 

postępowania obejmującej między innymi specyfikację istotnych warunków zamówienia 



2 

 

(siwz), ogłoszenie o zamówieniu, powołanie komisji przetargowych, wszelkie czynności 

techniczne, jak umieszczenie ogłoszeń we właściwym publikatorze, publikację siwz,  

udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, zmiany siwz, ocenę ofert, ogłoszenie 

wyników postępowania, reprezentowanie zamawiającego w sporach z wykonawcami, 

podpisanie umów z wykonawcami wybranymi w przedmiotowych postępowaniach w imieniu 

i na rzecz zamawiającego, to jest Województwa Wielkopolskiego. 

3. Województwo Wielkopolskie upoważnia spółkę „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. 

do reprezentowania Województwa Wielkopolskiego, w tym dokonywania czynności  

prawnych i faktycznych we wszelkich sprawach związanych w realizacją umów zawartych 

przez spółkę „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. w imieniu Województwa Wielkopolskiego,  

w tym umów wynikłych z rozstrzygniętych postępowań o jakich mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

4. Niniejsze pełnomocnictwo nie obejmuje umocowania do składania oświadczeń woli  

w imieniu Województwa Wielkopolskiego, których skutkiem jest lub może być zaciąganie 

zobowiązań finansowych przez Województwo Wielkopolskie w zakresie innym niż to wynika 

z § 1 niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 3218/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

 

 

w sprawie: upoważnienia spółki „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu  

do działania w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego w ramach realizowanego 

Projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) 

wraz z jego wyposażeniem” 

W nawiązaniu do realizowanego Projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum 

Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” oraz w związku  

z wejściem w życie od 1 stycznia 2021 roku nowej ustawy Prawo zamówień publicznych,  

dla zachowania bezpieczeństwa prawnego, zachodzi konieczność udzielenia stosownego 

pełnomocnictwa dla spółki „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. (Inwestor Zastępczy), które 

uwzględniać będzie nowy porządek prawny w zakresie zamówień publicznych realizowanych  

od 1 stycznia 2021r.  

Zgodnie z art. 37 ust. 2 Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, tj. Województwo 

Wielkopolskie, może powierzyć pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce 

organizacyjnej lub osobie trzeciej. Zgodnie zaś z art. 37 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 

września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 2019 ze zm.), 

pomocnicze działania zakupowe polegają na zapewnieniu wsparcia dla działań zakupowych,  

w szczególności przez: przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia oraz 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego.  

Nadmienić należy, że postępowania przetargowe wszczęte w roku 2020 nie zostały 

zakończone, zatem zastosowanie mają tu przepisy dotychczasowe, co wynika z art. 90 i art. 91 

(Rozdział 3) ustawy z dnia 11 września 2019r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2020 ze zm.). 

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 


