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    UCHWAŁA NR 3381/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 25 marca 2021 roku 

 

w sprawie: zmiany 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”. 

 

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

(Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 
 

 

W Uchwale 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” wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

„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 10 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) § 2 otrzymuje brzmienie: 

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

dostawcy (dostawców) 10 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. 

§ 2 
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Pozostałe części uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 3381/2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA  WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia 25 marca 2021 roku 

 

w sprawie: zmiany 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”, Uchwałą Nr 3295/2021 Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2021 roku upoważnił Wojewódzką Stację Pogotowia 

Ratunkowego w Poznaniu do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego 

postępowania o udzielenie zamówienia na zakup 8 szt. ambulansów. 

Konieczność zmiany powyższej uchwały wynika z faktu oszacowania przez Wojewódzką Stację 

Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, że za deklarowaną kwotę może zostać zakupione 10 ambulansów. 

Możliwość zakupu 2 dodatkowych szt. ambulansów pozwoli na rozszerzenie możliwości dotarcia  

do większej ilości osób potrzebujących pomocy w szczególności w tak trudnej dziś sytuacji 

epidemiologicznej spowodowanej pandemią. Jednocześnie wdrażanie przez Wojewódzką Stację Pogotowia 

Ratunkowego w Poznaniu procedur walki z Covid-19 oraz intensyfikacja działań wobec chorych 

z Sars-CoV2 wpłynęła znacząco na degradację posiadanej bazy ambulansów i sprzętu. 

W dniu 22 marca 2021 r. pismem Nr DWP-III-1.ZD-00167/21 Instytucja Zarządzająca  

WRPO 2014+ wyraziła zgodę na zwiększenie o 2 szt. liczby nabywanych w ramach projektu 

„Ambulansów”. Powyższy projekt realizowany jest w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób  zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, objęty jest szczególnym trybem, 

który wykracza poza standardowo stosowane procedury, jak również ze względu na jego interwencyjny 

charakter, a także rozwijającą się sytuację pandemiczną w regionie. 

 

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

 

Paulina Stochniałek 

Członek Zarządu 

 


