
1 

 

UCHWAŁA NR  3342/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 11 marca 2021 roku 

 

 

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 zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na wybór Wykonawcy systemu parkingowego mającego docelowo funkcjonować na rzecz 

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka 

  

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

publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

 

Województwo Wielkopolskie będąc Beneficjentem Projektu pn. „Budowa Wielkopolskiego Centrum 

Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”, działając jako zamawiający 

powierza spółce „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pełniącej funkcję Inwestora 

Zastępczego realizację pomocniczych działań zakupowych w zakresie przygotowania  

i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego postępowania, na wybór 

Wykonawcy systemu parkingowego mającego docelowo funkcjonować na rzecz Wielkopolskiego 

Centrum Zdrowia Dziecka (wraz z możliwością przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych,  

o których mowa w art. 84 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych), w tym upoważnia do zawarcia  

w imieniu zamawiającego umowy z wybranym wykonawcą. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 3342/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 11 marca 2021 roku 

 

 

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 zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

na wybór Wykonawcy systemu parkingowego mającego docelowo funkcjonować na rzecz 

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami) została zawarta przez Województwo 

Wielkopolskie umowa, przedmiotem której jest świadczenie przez spółkę „Szpitale Wielkopolski”  

Sp. z o.o. usługi Inwestora Zastępczego oraz innych usług w ramach realizacji Projektu pn.: „Budowa 

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” 

współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata  

2014-2020” (zwana dalej umową). Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem umowy określony 

został w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – załącznik nr 1 – będący integralną 

częścią umowy. 

Niniejsze upoważnienie stanowi zwiększenie zakresu rzeczowego przedmiotowej umowy  

w zakresie wykonywania przez spółkę „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. określonych czynności  

w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego, wskazanych w treści przedmiotowej uchwały 

realizowanych w ramach Projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala 

pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem”. 

 

Wybór Wykonawcy systemu parkingowego mającego docelowo funkcjonować na rzecz 

Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka jest działaniem niezbędnym w celu prawidłowego 

funkcjonowania parkingu na terenie inwestycyjnym (działka nr 2/29), które to zostanie zapewnione 

przez docelowego użytkownika infrastruktury. 
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W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Jacek Bogusławski 

Członek Zarządu 

  


