
 

UCHWAŁA NR 3289/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 lutego 2021 roku 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia trybu zamówienia publicznego, powołania komisji 

przetargowej i określenia jej obowiązków dla postępowania pn.: „Wykonanie czynności 

czwartego poziomu utrzymania dla 5. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii 

EN57AL”  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku                               

o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), w związku z, art. 53 

ust. 1, art. 129 ust. 1 pkt 1 i art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Zatwierdza się tryb przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie 

czynności czwartego poziomu utrzymania dla 5. elektrycznych zespołów trakcyjnych serii 

EN57AL” 

 

 

§ 2 

1. Powołuje się komisję do przygotowania oraz przeprowadzenia  postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1. 

 

2. Ustala się skład komisji przetargowej:  

Przewodniczący:  Włodzimierz Finke  

Sekretarz: Agnieszka Olenderek  

Członkowie:  Przemysław Raszewski 

Paweł Jonasik 

    Sławomir Olejniczak 

    Ewelina Marek 

 

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

komisji przetargowej określa Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu stanowiący załącznik                     

do Zarządzenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr 6/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. 

 

 

 

1 



 

§ 3 

1. Upoważnia się Pana Wojciecha Jankowiaka – Wicemarszałka Województwa 

Wielkopolskiego do: 

a) jednoosobowego podpisywania dokumentów dotyczących przedmiotowego 

postępowania (w tym: zatwierdzenia Specyfikacji Warunków Zamówienia i protokołu               

z postępowania) oraz do zawarcia umowy z Wykonawcą wskazanym przez komisję.  

b) ponownego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego                       

w przedmiocie, o jakim mowa w § 1 niniejszej uchwały w sytuacji jego unieważnienia, 

w przypadkach określonych w art. 255 ustawy Prawo zamówień Publicznych. 

2. W przypadku nieobecności Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka spowodowanej 

urlopem, wyjazdem służbowym lub zwolnieniem lekarskim, do wykonywania ww. czynności 

upoważnia się Pana Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

§ 4 

Do kontroli procesu naprawczego oraz do odbiorów pojazdu, jego zespołów i podzespołów 

upoważnia się następujących pracowników Departamentu Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: 

1. Przemysława Raszewskiego; 

2. Marka Parafianowicza; 

3. Pawła Jonasika; 

4. Sławomira Olejniczaka; 

5. Ewelinę Marek; 

6. Henryka Szczefanowicza. 

 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Transportu Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

 

 

  


