
UCHWAŁA NR VI-184/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Szpitala Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Wołominie 

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu Wołomińskiego uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Upoważnia się Pana Grzegorza Kryckiego – Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy w Wołominie z siedzibą w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3 do: 

1) wykonywania nadzoru w imieniu Powiatu Wołomińskiego nad realizacją: 

a) umowy nr 032.196.2020 z dnia 10.06.2020 r., której przedmiotem jest sprzedaż, 

dostawa i montaż przez Wykonawcę FORMED Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 6 ul. Leśnianka 97, 34-300 Żywiec, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000373851, 

posiadająca NIP: 5532487519, REGON: 241816657, reprezentowaną przez 

komplementariusza, na rzecz Powiatu Wołomińskiego wyposażenia w postaci: Lampa 

mobilna zabiegowa pojedyncza diodowa, kopuła z natężeniem 120.000 lux, średnica 

kopuły 64 cm, podstawa na kołach, 

b) umowy nr 032.197.2020 z dnia 10.06.2020 r. , której przedmiotem jest sprzedaż, 

dostawa i montaż przez Wykonawcę Systemy Medyczne Rafał Rosłaniec, 

ul. Kaczeńców 3, 05-400 Otwock, posiadającą NIP: 5321417516, REGON 142369844, 

na rzecz Powiatu Wołomińskiego wyposażenia w postaci: Cystoskop diagnostyczny – 

optyka 4 mm, 

c) umowy nr 032.206.2020 z dnia 18.06.2020r., której przedmiotem jest sprzedaż, dostawa 

i montaż przez Wykonawcę  ASPEL S.A., z siedzibą os. H. Sienkiewicza 33, 32-080 

Zabierzów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000061383, posiadającą: NIP: 6771016189, REGON: 350827582, na rzecz Powiatu 

Wołomińskiego wyposażenia w postaci: Elektrokardiograf AsCARD Grey System 

v.07.305P, 

d) umowy nr 032.195.2020 z dnia 10.06.2020r., której przedmiotem jest dostawa i montaż 

przez Wykonawcę  EKOMARK sp. z o.o. Biuro Handlowe i Serwis ul. Boguckiego 1 A 



01-508 Warszawa KRS 0000186272, Regon nr 016015070, NIP 522-24-80-049, na 

rzecz Powiatu Wołomińskiego wyposażenia w postaci: Respiratora klinicznego G5 

firmy Hamilton Medical AG. 

2) dokonania w imieniu Powiatu Wołomińskiego czynności faktycznych i prawnych w 

zakresie odbioru przedmiotu umów, o których mowa w § 1 pkt 1, w siedzibie Szpitala Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. 

 

§ 2 

Niniejsze upoważnienie upoważnia do udzielenia dalszych upoważnień przez Dyrektora 

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, z zastrzeżeniem, iż Dyrektor 

każdorazowo pisemnie poinformuje Zarząd Powiatu Wołomińskiego o udzieleniu dalszego 

upoważnienia ze wskazaniem osoby upoważnionej i zakresu udzielonego upoważnienia. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

/-/ Adam Lubiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Powiat Wołomiński w związku z realizacją przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

w Wołominie zadań związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 oraz innych chorób zakaźnych zamówił dla potrzeb Szpitala następujące nw. sprzęt: 

1) ze środków przekazanych przez Fundację PZU S.A.: 

- Lampa mobilna zabiegowa pojedyncza diodowa, kopuła z natężeniem 120.000 lux, średnica 

kopuły 64 cm, podstawa na kołach, 

- Cystoskop diagnostyczny – optyka 4 mm, 

- Elektrokardiograf AsCARD Grey System v.07.305P, 

2) ze środków Wojewody Mazowieckiego: 

- Respirator kliniczny G5 firmy Hamilton Medical AG. 

 

Wyżej wymieniony sprzęt, zgodnie z umowami zawartymi przez Powiat Wołomiński   

z  Wykonawcami wymienionymi w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, zostanie dostarczony  

i zamontowany w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.  

 

W związku ze  wskazaniem ww. umowach Dyrektora Szpitala jako osoby odpowiedzialnej  

za nadzór na realizacją zadania,  w tym za odbiór przedmiotu umowy i podpisanie protokołu 

odbioru, Zarząd Powiatu Wołomińskiego w przedmiotowej uchwale upoważnia Dyrektora 

Szpitala do dokonania tych czynności.  

  

 

      

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


