
UCHWAŁA NR  3488 / 2021 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2021 roku 

 

w sprawie: zgody na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

podstawowym bez negocjacji oraz powołania komisji przetargowej do przygotowania 

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie 

usługi pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie testów infrastruktury teleinformatycznej, 

w tym testów bezpieczeństwa systemu informatycznego SIPWW”.  

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) w związku z art. 4 pkt 1, art. 37 ust. 1, art. 53 ust. 2, art. 55 ust. 1 oraz art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 

ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza się  tryb podstawowy bez negocjacji dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

na przygotowanie i przeprowadzenie testów infrastruktury teleinformatycznej, w tym testów 

bezpieczeństwa systemu informatycznego SIPWW. 

§ 2 

 

Upoważnia się Pana Marcina Jabłońskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Administracyjnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pełniącego funkcję 

Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego odpowiedzialnego za budowę i wdrożenie 

„Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” do podpisywania 

dokumentów, w tym m. in. do zatwierdzenia specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), protokołów 

dotyczących przedmiotowego postępowania oraz do zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta 

zostanie uznana za najbardziej korzystną. W razie nieobecności Pana Marcina Jabłońskiego 

spowodowanej urlopem, wyjazdem służbowym lub zwolnieniem lekarskim, 

do wykonywania ww. czynności upoważnia się Dyrektora Biura Geodety Województwa Panią Hannę 

Mierzwiak. 

 

§ 3 
 

1. Powołuje się komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i przeprowadzenie testów 

infrastruktury teleinformatycznej, w tym testów bezpieczeństwa systemu informatycznego 

SIPWW w składzie: 

 

Przewodniczący Komisji: 

Hanna Mierzwiak  -  Dyrektor Biura Geodety Województwa, 

Zastępca Przewodniczącego: 

Rafał Komisarek   -  Kierownik Oddziału Administracji Teleinformatycznych 

         Wydziału Informatyki i Telekomunikacji (DA), 

Sekretarz Komisji: 

Maciej Hoffman   -  Zastępca Dyrektora (BZP), 



Członkowie Komisji: 

Piotr Grzesiak   -  Kierownik Oddziału Wsparcia Aplikacji (DA), 

Piotr Grzyb   -  Kierownik Referatu, Inspektor Ochrony Danych 

         Osobowych (DO), 

Paweł Waldek   -  Specjalista (BGW), 

Mateusz Kamiński  -  Główny Specjalista (BGW), 

Dorota Dziopak   -  Radca Prawny (BP). 

 

 

2. Organizację, tryb pracy oraz obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych członków komisji 

przetargowej określa Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zatwierdzony Zarządzeniem Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego Nr 6/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Geodety Województwa Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


