
UCHWAŁA NR 170/2016 

Zarządu Powiatu Nowodworskiego 

z dnia 31 marca 2016 r. 

 

w sprawie upoważnienia Starosty Nowodworskiego do wykonywania czynności  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastrzeżonych dla kierownika 

zamawiającego 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.
1
) oraz 

art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164), Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Upoważnia się Panią Magdalenę Biernacką – Starostę Nowodworskiego do 

wykonywania niżej wskazanych czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego  

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych na podstawie 

przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych: 

1) zatwierdzania wniosków o wszczęcie procedury w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego, 

2) zatwierdzania notatek służbowych z przeprowadzonych postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej 

w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

3) wydawania dyspozycji w zakresie rezygnacji z wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz wstrzymania wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) zatwierdzania składu komisji przetargowych, 

5) dokonywania zmian w składzie komisji przetargowych, 

6) zatwierdzania dokumentów kierowanych do Wykonawców w postępowaniach  

o udzielenie zamówienia publicznego (w tym ogłoszeń, specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zaproszeń, wezwań, informacji, odpowiedzi na zapytania  

i zapytań a także wszelkich zmian do nich), 

7) zatwierdzania dokumentów związanych z wnoszonymi przez Wykonawców środkami 

ochrony prawnej, 

8) zatwierdzania protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu Nowodworskiego: 

Przewodniczący Zarządu   

/-/ Magdalena Biernacka   

Wicestarosta    

/-/ Paweł Calak    

Członek Zarządu   

/-/ Anna Maliszewska   

Członek Zarządu   

/-/ Radosław Kasiak   

Członek Zarządu   

/-/ Dariusz Tabęcki   

                                                           
1
 Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz. 1890. 


