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    UCHWAŁA NR 3295/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 26 lutego 2021 roku 

 

w sprawie: upoważnienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu do przeprowadzenia 

w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup 8 szt. 

ambulansów  w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup 

niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie 

wielkopolskim”. 

 

Na podstawie art. 37 ust. 2 oraz 3 ppkt. 3 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U.2019.2019 ze zmianami) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 

Upoważnia się Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu do zrealizowania, zgodnie  

z Prawem zamówień publicznych, w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego postępowania  

o udzielenie zamówienia na zakup 8 szt. ambulansów w ramach Projektu pn. „Inwestycje  

w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią 

koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”. 

 

§2 

Upoważnienie o jakim mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie czynności niezbędne do skutecznego wyboru 

dostawcy (dostawców) 8 szt. ambulansów, to jest w szczególności: wskazanie osób odpowiedzialnych  

za przeprowadzenie postępowania przetargowego, ustalenie zasad przeprowadzenia postępowania 

przetargowego, powołanie komisji przetargowej, ustalenie warunków udziału w postępowaniach, wysokości 

wadium i zabezpieczenia prawidłowej realizacji przyszłej umowy z wykonawcą, kryteriów oceny ofert, 

przygotowanie kompletnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i opisu przedmiotu zamówienia, 

ustalenie warunków umowy sprzedaży i zasad odpowiedzialności dostawcy, oceny ofert, odpowiedzi  

na pytania składane przez potencjalnych wykonawców pojawiające się w toku postępowania przetargowego. 

 

§3 

Zakup, o którym  mowa w ust. 1 związany jest z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID – 19  

w województwie wielkopolskim. W związku z realizacją przedmiotowego zamówienia w Budżecie 

Województwa Wielkopolskiego zabezpieczono łączną kwotę brutto w wysokości: 5 864 779,22 zł, na którą 

składają się: środki stanowiące wkład własny Województwa Wielkopolskiego w wysokości 58 647,79 zł: 

Dział: 851; Rozdział 85195 §6069, pozostałą kwotę w wysokości 5 806 131,43 zł  Beneficjent planuje 

sfinansować ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: dział: 851; 
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Rozdział:85195 §6067. Wybór oferty przekraczającej wskazaną kwotę będzie wymagał odrębnej zgody 

Zamawiającego.  

 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 3295/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 26 lutego 2021 roku 

 

w sprawie: upoważnienia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu do przeprowadzenia 

w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego postępowania o udzielenie zamówienia na zakup 8 szt. 

ambulansów  w ramach Projektu pn.: „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup 

niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie 

wielkopolskim”. 

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego będący Beneficjentem Projektu pn.: „Inwestycje  

w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią 

koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim”, zaplanował zakup 8 szt. ambulansów   

w ramach wsparcia działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID-19.  

Województwo Wielkopolskie dwukrotnie ogłaszało postępowanie przetargowe na przedmiotowy 

zakup, które nie przyniosło rozstrzygnięcia z uwagi na brak złożonych ofert ze strony wykonawców.  

Z uwagi na duży priorytet planowanego zakupu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego chce podjąć 

kolejną próbę zakontraktowania przedmiotowej dostawy, przy udziale pełnomocnika tj. Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, podmiotu który posiada duże doświadczenie w realizacji 

analogicznych procedur zakupowych.  

Zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U.2019.2019 ze zmianami) Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia lub organizację konkursu, w ramach pomocniczych działań 

zakupowych, własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. Podmioty te działają jako pełnomocnicy 

zamawiającego.  

Z uwagi na wyżej przytoczoną argumentację podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

 

 

 

 

 


