
UCHWAŁA NR 293/2020 
ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 18 ust. 1 i 2, 19 ust. 1 w związku 
żart. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z2019r. 
poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) i w związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 
16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 
obowiązek przekazywania ogłoszeń urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r poz. 2450) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję przetargową w celu przygotowania i przeprowadzenia w trybie 
zaprojektuj, wybuduj i wyposaż zamówienia publicznego:

1) na roboty budowlane w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,.Rozbudowa Szpitala Św. 
Ducha w Rawie Mazowieckiej - rozbudowa istniejącego kompleksu o nowy budynek 
dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i O1T wraz z zakupem i montażem 
niezbędnego wyposażenia medycznego i niemedycznego”;

2) na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi 
wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie 
Mazowieckiej- rozbudowa istniejącego kompleksu o nowy budynek dwukondygnacyjny 
z przeznaczeniem na Blok Operacyjny i OIT wraz z zakupem i montażem niezbędnego 
wyposażenia medycznego i niemedycznego”.

§ 2. W skład komisji wchodzą:

1) Katarzyna Zagajewska - przewodnicząca;

2) Marcin Kos;

3) Małgorzata Leszczyńska;

4) Mariusz Klincewicz;

5) Andrzej Latek;

6) Marek Sawicki;

7) Leszek Przybył.

§ 3. Komisja działać będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowej przyjęty 
Uchwałą Nr 241/2020 Zarządu Powiatu Rawskiego z dnia 4 sierpnia 2020r.

§ 4. Komisja podlega rozwiązaniu po zawarciu umowy z wybranym w postępowaniu wykonawcą.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: BE48B94D-656E-4C3E-B0FE-577CC467904A. Uchwalony Strona 1



Henryk Majewski

Członek Zarządu

GrzegOTz Stefaniak
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