
UCHWAŁA NR VI-212/2020 

ZARZĄDU POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO  

z dnia 14 lipca 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 umowy której 

przedmiotem jest sprzedaż, dostawa i montaż przez Wykonawcę PROMED S.A. z siedzibą 

w Warszawie, ul. Działkowa 56 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000185723, posiadająca NIP: 1180062976, REGON: 001325900 

reprezentowaną przez komplementariusza, na rzecz Powiatu Wołomińskiego wyposażenia 

w postaci: Kardiomonitora modułowego EDAN Elite V6 z modułem transportowym iM20 

- 1 sztuka  

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 

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 następujący sprzęt ze środków 

Wojewody Mazowieckiego: 

- Kardiomonitora modułowego EDAN Elite V6 z modułem transportowym iM20 - 1 sztuka 

 

Wyżej wymieniony sprzęt, zgodnie z umową zawartą 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. umowie 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.  

  

 

      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


