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UCHWAŁA Nr 61/2018 

ZARZĄDU GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

z dnia 28 marca 2018 r. 

 
w sprawie przyjęcia zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie 
Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz udzielenia 
pełnomocnictwa członkom zarządu do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego.  

  

Na podstawie art. 33 ust. 1 w zw. z art. 34 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym 
w województwie śląskim (Dz.U. z 2017 r. poz. 730) oraz art. 13, art. 18 ust. 1 i 2, art. 21 ust. 3, art. 32 – 34 
oraz art. 98 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 
z późn. zm.) 

 

uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
zasady udzielania zamówień publicznych: 

1) zasady współpracy z Biurem ds. Administracji i Zamówień Publicznych, w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 1 do uchwały, 

2) zasady prowadzenia dialogu technicznego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do 
uchwały, 

3) regulamin pracy komisji przetargowej, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do 
uchwały,  

4) zasady powierzania czynności z zakresu zamówień publicznych, których niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie skutkuje odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do uchwały. 

§ 2. 
 

Udziela się Panu Kazimierzowi Karolczakowi - Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii pełnomocnictwa do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego 
w zakresie czynności zastrzeżonych w Dziale II Rozdziale 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dla 
kierownika zamawiającego, w stosunku do postępowań prowadzonych przez Departamenty 
Urzędu Metropolitalnego oraz w stosunku do konkursów prowadzonych zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych przez Departamenty Urzędu Metropolitalnego, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. 

 
Udziela się Panu Krzysztofowi Zamaszowi - Wiceprzewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii pełnomocnictwa do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego 
w zakresie czynności zastrzeżonych w Dziale II Rozdziale 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dla 
kierownika zamawiającego, w stosunku do postępowań prowadzonych przez Departamenty 
Urzędu Metropolitalnego oraz w stosunku do konkursów prowadzonych zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych przez Departamenty Urzędu Metropolitalnego, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. 
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§ 4. 
 
Udziela się Pani Danucie Kamińskiej - Wiceprzewodniczącej Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii pełnomocnictwa do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego w zakresie czynności 
zastrzeżonych w Dziale II Rozdziale 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dla kierownika 
zamawiającego, w stosunku do postępowań prowadzonych przez Departamenty Urzędu 
Metropolitalnego oraz w stosunku do konkursów prowadzonych zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych przez Departamenty Urzędu Metropolitalnego, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 7 do niniejszej uchwały 

§ 5. 
 

Udziela się Panu Grzegorzowi Kwitkowi - Członkowi Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii pełnomocnictwa do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego w zakresie czynności 
zastrzeżonych w Dziale II Rozdziale 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dla kierownika 
zamawiającego, w stosunku do postępowań prowadzonych przez Departamenty Urzędu 
Metropolitalnego oraz w stosunku do konkursów prowadzonych zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych przez Departamenty Urzędu Metropolitalnego, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 

 
§ 6. 

 
Udziela się Pani Karolinie Wadowskiej - Członkowi Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii pełnomocnictwa do pełnienia funkcji kierownika zamawiającego w zakresie czynności 
zastrzeżonych w Dziale II Rozdziale 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dla kierownika 
zamawiającego, w stosunku do postępowań prowadzonych przez Departamenty Urzędu 
Metropolitalnego oraz w stosunku do konkursów prowadzonych zgodnie z ustawą prawo 
zamówień publicznych przez Departamenty Urzędu Metropolitalnego, w brzmieniu stanowiącym 
załącznik nr 9 do niniejszej uchwały. 
 

§ 7. 
 

Uchyla się Uchwałę Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr 19/2018 z dnia 30 stycznia 
2018 r.  

 
§ 8. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. 
 

§ 8. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu ……………………………… 

Krzysztof Zamasz - Wiceprzewodniczący Zarządu ……………………………… 

Danuta Kamińska - Wiceprzewodnicząca Zarządu ……………………………… 

Grzegorz Kwitek  - Członek Zarządu ……………………………… 

Karolina Wadowska - Członek Zarządu ……………………………… 

 


