
Uchwała  Nr 3555/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 06 maja 2021 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do odbioru ambulansów zakupionych w ramach umowy                                 

nr DZ-I-O/2/2021 zawartej w dniu 20 stycznia 2021 r.  

 

 

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

(tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks 

cywilny  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) w związku z umową nr DZ-I-O/2/2021 zawartą w dniu 20 

stycznia 2021 r. w ramach Projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup 

niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19  

w województwie wielkopolskim” realizowanego w ramach działania 9.1 Inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną, poddziałania 9.1.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego 

uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Udziela się pełnomocnictwa Panu Marcinowi Zielińskiemu – Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu, do odbioru 6 sztuk ambulansów 

drogowych typu A*, marki Mercedes – Benz model Sprinter 314 CDI rok produkcji 2021, zakupionych 

na podstawie umowy  nr DZ-I-O/2/2021 zawartej w dniu 20  stycznia 2021 r. pomiędzy Województwem 

Wielkopolskim a spółką pod firmą Ambulans Polska Zabudowy Specjalistyczne  sp. z o.o. z siedzibą  w 

Jarosławiu, 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 warunkach szczegółowo określonych w wyżej wymienionej 

umowie.  

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje możliwość ustanowienia dalszego pełnomocnika. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Marszałek Województwa 

Marek Woźniak 

  

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr 3555/2021 

Zarządu Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 06 maja 2021 r. 

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do odbioru ambulansów zakupionych w ramach umowy                                 

nr DZ-I-O/2/2021 zawartej w dniu 20 stycznia 2021 r.  

 

 

 

W dniu 20 stycznia 2021 r. zawarta została pomiędzy Województwem Wielkopolskim  

a spółką pod firmą Ambulans Polska Zabudowy Specjalistyczne  sp. z o.o. z siedzibą  w Jarosławiu 

umowa nr DZ-I-O/2/2021  w ramach w  Projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz 

zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa Covid-19  

w województwie wielkopolskim”. Przedmiot umowy stanowiła dostawa 6 sztuk ambulansów 

drogowych typu A*, marki Mercedes – Benz model Sprinter 314 CDI rok produkcji 2021. W myśl 

zapisów umowy dostawę ambulansów potwierdza protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli 

stron umowy.  

Mając na uwadze charakter przedmiotu umowy zdecydowano o ustanowieniu pełnomocnika 

w osobie dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Odbiór zostanie 

przeprowadzony na warunkach określonych szczegółowo w wyżej cytowanej umowie. 

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

Paulina Stochniałek 

  Członek Zarządu 

  


