UCHWAŁA NR CCCLXXXIII/218/22
ZARZĄDU POWIATU OTWOCKIEGO
z dnia 9 lutego 2022 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Szczegielniakowi – Staroście Otwockiemu do
wykonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie
zamówień publicznych
Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się upoważnienia Panu Krzysztofowi Szczegielniakowi – Staroście Otwockiemu
do zatwierdzania i podpisywania zgodnie z kompetencjami określonymi w Uchwale Nr CCCLXXIX/213/22
Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie podziału obowiązków pomiędzy
poszczególnych Członków Zarządu Powiatu Otwockiego - dokumentów związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności: wniosków
o rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, ogłoszeń o zamówieniu, specyfikacji
warunków zamówienia lub zaproszenia do negocjacji, odpowiedzi na pytania, wezwań do wyjaśnień treści
oferty, wezwań do uzupełnienia dokumentów, wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny, zawiadomień
o wynikach, wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia postępowania, wykluczenia Wykonawców,
odrzucenia oferty, zatwierdzenia protokołów z postępowania oraz odpowiedzi na odwołanie.
§ 2. W przypadku nieobecności Starosty Otwockiego oświadczenia woli w zakresie, o którym mowa
w ust. 1, składa w jego zastępstwie Wicestarosta Otwocki lub inny umocowany do tej czynności Członek
Zarządu Powiatu Otwockiego.
§ 3. Traci moc Uchwała nr CCLXXI/123/20 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 16 października 2020r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Szczegielniakowi - Staroście Otwockiemu do
podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1. Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczegielniak
2. Wicestarosta
Paweł Zawada
3. -

4. Członek Zarządu
Dariusz Kołodziejczyk
5. Członek Zarządu
Grzegorz Michalczyk
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych za przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada kierownik zamawiającego.
Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego może powierzyć
pisemne wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności pracownikom zamawiającego.
Na szczeblu powiatu kierownikiem zamawiającego co do zasady jest zarząd, który zgodnie z przepisem
art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym odpowiada za gospodarowanie
mieniem powiatu.
Na podstawie art. 52 ust 2 powołanej ustawy - Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego
może powierzyć pisemne wykonanie zastrzeżonych dla niego czynności pracownikom zamawiającego.
Zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, zarząd może upoważnić pracowników starostwa
do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
Powyższa uchwała jest częścią kompleksowej regulacji delegowania przez Zarząd Powiatu swoich
uprawnień (w przedmiotowym zakresie) na rzecz członków zarządu zgodnie z kompetencjami określonymi
w uchwale Nr CCCLXXIX/213/22 Zarządu Powiatu Otwockiego z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie
podziału obowiązków pomiędzy poszczególnych Członków Zarządu Powiatu Otwockiego.

Przewodniczący Zarządu
Krzysztof Szczegielniak
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