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    UCHWAŁA NR  3474 /2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 22 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie: upoważnienia Spółki „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. do działania w imieniu i na rzecz 

Województwa Wielkopolskiego w ramach realizowanego Projektu pn. „Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa”. 

Na podstawie art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 3, 4 w związku z art. 38 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019), Porozumienia o wspólnym przygotowaniu 

i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia realizowanych w ramach Projektu „Wyposażenie 

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa” z dnia 13.04.2021r., zawartego pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim i wszystkimi Uczestnikami i Partnerami Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 

wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa” zwanego dalej Projektem, którego Województwo Wielkopolskie jest Beneficjentem, Umów 

Partnerstwa na rzecz realizacji Projektu oraz Umów Uczestnictwa na rzecz realizacji Projektu zawartych 

pomiędzy Województwem Wielkopolskim a poszczególnymi Partnerami i Uczestnikami Projektu,  

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala co następuje:    

 

§ 1 

1. Województwo Wielkopolskie będąc Partnerem Wiodącym w Projekcie „Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami 

leczniczymi samorządu województwa” zwanym dalej Projektem, na podstawie Porozumienia o wspólnym 

przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia realizowanych w ramach Projektu 

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany 

danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” z dnia 13.04.2021r., zwanego dalej 

Porozumieniem, zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim a wszystkimi Uczestnikami 

i Partnerami Projektu, działając jako zamawiający upoważniony przez wszystkich Partnerów 

i Uczestników Projektu do wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań i udzielenia 

zamówień w imieniu i na rzecz wszystkich stron Porozumienia, jak również działając w sposób 

samodzielny w imieniu własnym, powierza w trybie art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 3, 4 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019), zwanej dalej Nowym Pzp, realizację w ramach 

Projektu pomocniczych działań zakupowych Spółce Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

2. Pomocnicze działania zakupowe o jakich mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obejmują przygotowanie 

i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych w Projekcie, jakie nie zostały 

wszczęte do dnia zawarcia Porozumienia, co obejmuje wszelkie postępowania jakie mają być realizowane 
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zgodnie z Nowym Pzp, dotyczące nabycia wszelkich rzeczy, praw, wartości niematerialnych i prawnych 

oraz usług przewidzianych w Projekcie, jakie nie zostały wszczęte po dniu 1 stycznia 2021 roku. 

3. Województwo Wielkopolskie upoważnia Spółkę Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. do reprezentowania 

Województwa Wielkopolskiego oraz wszystkich Partnerów i Uczestników Projektu do działania, w tym 

dokonywania czynności prawnych i faktycznych, we wszelkich sprawach związanych z realizacją umów 

zawartych przez Spółkę Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. w imieniu Województwa Wielkopolskiego, 

w imieniu Województwa Wielkopolskiego i wszystkich Partnerów i Uczestników Projektu, jak też 

zawartych w imieniu i na rzecz poszczególnych Partnerów lub Uczestników Projektu w wyniku 

rozstrzygnięcia postępowań i udzielenia zamówień o jakich mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, jak 

również w wyniku rozstrzygnięcia wszelkich innych postępowań i udzielenia zamówień realizowanych 

w ramach Projektu. 

 

§ 2 

Województwo Wielkopolskie w związku z pełnomocnictwem o jakim mowa w § 1 powyżej upoważnia Spółkę 

Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. do złożenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego wykonawcy lub 

wykonawcom wybranym w postępowaniach o jakich mowa w § 1 powyżej, realizowanych w imieniu 

i na rzecz Partnerów i Uczestników Projektu - oświadczenia o przejęciu przez Województwo Wielkopolskie 

zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia należnego wskazanemu wykonawcy lub wykonawcom z tytułu 

realizacji umów zawartych pomiędzy nimi (tj. wskazanymi wykonawcami) a Spółką Szpitale 

Wielkopolski sp. z o.o. działającą w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego oraz wszystkich 

Partnerów i Uczestników Projektu. Tym samym Spółka Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. uprawniona jest 

w imieniu Województwa Wielkopolskiego do zawarcia z wykonawcą lub wykonawcami o jakich mowa 

w zdaniu poprzednim umowy przejęcia długu jakim jest zapłata wynagrodzenia należnego wskazanemu 

wykonawcy lub wykonawcom z tytułu zawarcia umowy lub umów przewidzianych w Projekcie, o jakich 

mowa § 1 powyżej, w wyniku których nabywcą rzeczy, praw lub usług są poszczególni Partnerzy i Uczestnicy 

Projektu. 

§ 3 

Województwo Wielkopolskie jako Partner Wiodący i Beneficjent Projektu upoważnia Spółkę Szpitale 

Wielkopolski sp. z o.o. do reprezentowania Województwa Wielkopolskiego wobec wszystkich Partnerów, 

Partnerów Finansujących oraz Uczestników Projektu we wszelkich sprawach związanych z realizacją 

zamówień publicznych o jakich mowa w § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały, w zakresie jaki wynika z Umów 

Partnerstwa na rzecz realizacji Projektu oraz Umów Uczestnictwa na rzecz realizacji Projektu, a także  

we wszelkich innych sprawach związanych lub dotyczących realizacji Projektu. 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 oraz § 2 niniejszej uchwały. Niniejsze pełnomocnictwo nie obejmuje 

również umocowania do dokonywania jakichkolwiek zmian lub rozwiązania Umów Partnerstwa na rzecz 

realizacji Projektu lub Umów Uczestnictwa na rzecz realizacji Projektu. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 
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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR  3474 /2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia  22 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie: upoważnienia Spółki „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. do działania w imieniu i na rzecz 

Województwa Wielkopolskiego w ramach realizowanego Projektu pn. „Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa”. 

Województwo Wielkopolskie jako Beneficjent i Partner Wiodący Projektu „Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa”, zwanego dalej Projektem, ze wszystkimi Partnerami i Uczestnika Projektu zawarło 

Umowy Partnerstwa (łącznie 34) oraz Umowy Uczestnictwa (łącznie 19). Wskazane Umowy Partnerstwa oraz 

Umowy Uczestnictwa określają m.in. jakie elementy Projektu, to jest środki trwałe, wartości niematerialne 

i prawne oraz usługi nabywane będą przez Partnera Wiodącego (tj. Województwo Wielkopolskie), a jakie 

przez poszczególnych Partnerów i Uczestników Projektu. Jednocześnie we wskazanych Umowach Partnerzy 

i Uczestnicy Projektu upoważnili Województwo Wielkopolskie do kompleksowego przeprowadzenia 

wszelkich postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych w Projekcie, w tym również takich gdzie 

zamawiającymi są poszczególni Partnerzy i Uczestnicy Projektu. We wskazanych Umowach zawarto również 

upoważnienie i zgodę na to, żeby Województwo Wielkopolskie powierzyło kompleksową realizację 

postępowań objętych Projektem Spółce Szpitale Wielkopolski sp. z o.o.  

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2019.2019), zwana dalej Nowe Pzp, której wejście w życie związane jest z utratą mocy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Starym Pzp.  

Nowe Pzp do wspólnego realizowania zamówień przez wielu zamawiających wymaga zawarcia 

porozumienia między wszystkimi zamawiającymi. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Nowego Pzp - Zamawiający mogą 

wspólnie przygotować lub przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia lub zorganizować konkurs, 

udzielić zamówienia, zawrzeć umowę ramową, ustanowić dynamiczny system zakupów lub udzielić 

zamówienia na podstawie umowy ramowej lub objętego dynamicznym systemem zakupów. Zgodnie zaś z art. 

38 ust. 2, 3 Nowego Pzp - W przypadkach, o których mowa w ust. 1, zamawiający zawierają porozumienie. 

Zamawiający wspólnie przygotowujący lub przeprowadzający postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

organizujący konkurs odpowiadają wspólnie za zgodność tego postępowania lub konkursu z ustawą, w tym 

również w przypadku gdy jeden zamawiający przygotowuje lub przeprowadza postępowanie w imieniu i na 

rzecz wszystkich zamawiających. 

Dotychczasowe pełnomocnictwo Województwa Wielkopolskiego jako Beneficjenta Projektu dla 

Spółki Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. oparte było na pełnomocnictwach udzielonych Województwu 

Wielkopolskiemu zawartych w Umowach Partnerstwa na rzecz realizacji Projektu oraz w Umowach 

Uczestnictwa na rzecz realizacji Projektu. Każda z tych Umów zawierana była między Województwem 

Wielkopolskim a poszczególnym Partnerem i Partnerem Finansującym lub pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a Uczestnikiem Projektu. Poszczególni Partnerzy i Uczestnicy Projektu jako zamawiający 

razem nie zawierali jednej umowy, dotyczącej wspólnej realizacji zamówień. Nowe Pzp wymaga 

porozumienia wszystkich zamawiających wspólnie realizujących zamówienia. 
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Celem dostosowania wspólnych zamówień w ramach Projektu do zmienionych wymagań 

wprowadzonych Nowym Pzp, pomiędzy Województwem Wielkopolskim a wszystkimi Uczestnikami 

i Partnerami Projektu zawarte zostało Porozumienie o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu 

postępowań o udzielenie zamówienia realizowanych w ramach Projektu „Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi 

samorządu województwa” z dnia 13.04.2021r., zwane dalej Porozumieniem.  

Porozumienie stanowiąc wypełnienie dyspozycji art. 38 ust. 2 Nowego Pzp, obejmuje wszelkie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jakie są przewidziane w Projekcie, a nie zostały wszczęte 

na dzień zawarcia Porozumienia. W szczególności Porozumienie obejmuje wszelkie postępowania jakie mają 

być realizowane w trybie Nowego Pzp, dotyczące nabycia wszelkich rzeczy, praw, wartości niematerialnych 

i prawnych oraz usług przewidzianych w Projekcie, w odniesieniu do których nie zostały wszczęte 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. Strony Porozumienia jako zamawiający wyznaczyli 

Województwo Wielkopolskie jako zamawiającego, który będzie przygotowywał i przeprowadzał 

postępowania w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających, to jest w imieniu i na rzecz wszystkich Stron 

Porozumienia, to jest wszystkich Partnerów i Uczestników Projektu. Strony Porozumienia wyraziły zgodę, 

żeby Województwo Wielkopolskie, powierzyło Spółce Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 

przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia objętych Porozumieniem.  

Zgodnie z art. 37 ust.2 Nowego Pzp Zamawiający może powierzyć przygotowanie lub 

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

działań zakupowych, własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. Zgodnie zaś z art. 37 ust. 3 pkt 3, 4 

Nowego Pzp Pomocnicze działania zakupowe polegają na zapewnieniu zamawiającemu wsparcia w związku 

z udzielaniem zamówienia lub organizacją konkursu, w szczególności przez: 3) przygotowanie postępowania 

o udzielenie zamówienia; 4) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w imieniu i na rzecz 

zamawiającego. Uchwała w zakresie § 1, stanowi wykonanie dyspozycji art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 3, 4 Nowego 

Pzp. 

W Umowach Partnerstwa na rzecz realizacji Projektu i Umowach Uczestnictwa na rzecz realizacji 

Projektu ustalono, że wszelkie płatności na rzecz wszelkich dostawców w Projekcie realizować będzie 

wyłącznie Województwo Wielkopolskie. W tym celu Partnerzy Finansujący, Partnerzy i Uczestnicy Projektu 

na podstawie porozumień zawartych z Województwem Wielkopolskim przekazują do niego przypadające na 

poszczególnych Partnerów i Uczestników Projektu części wkładu własnego. Realizacja takich płatności 

wymaga zawarcia umowy przejęcia długu, która zgodnie z Kodeksem cywilnym zawierana jest pomiędzy 

wierzycielem a przejmującym dług, za zgodą dłużnika. Zgoda dłużnika, to jest Partnerów i Uczestników 

Projektu zawarta została w Umowach Partnerstwa na rzecz realizacji Projektu i Umowach Uczestnictwa na 

rzecz realizacji Projektu. Na podstawie pełnomocnictwa zawartego w § 2 uchwały Spółka Szpitale 

Wielkopolski sp. z o.o. będzie uprawniona do zawarcia przedmiotowej umowy zmiany dłużnika w imieniu 

i  na rzecz Województwa Wielkopolskiego wraz z umowami dostawy / świadczenia usług zawieranymi 

z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniach przetargowych organizowanych i prowadzonych przez 

Spółkę Szpitale Wielkopolski sp. z o. o. w imieniu i na rzecz Partnerów i Uczestników Projektu. 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

 

 


