Zarządzenie Nr 208/752/20
Prezydenta Miasta Koszalina
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Pani ANNIE GRABUSZYŃSKIEJ Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu
w Koszalinie do przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
rozstrzygnięcia przetargu oraz podpisania umowy w imieniu Zamawiającego – Gminy Miasto Koszalin na
zadanie „Całoroczne oczyszczanie dróg publicznych miasta Koszalina w okresie od 01 marca 2020 r. do 31
października 2022 r.” - do kwoty 13.614.247,00 zł brutto, a w szczególności do:
1)
przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego – Gminy Miasto Koszalin postępowań o
udzielenie zamówień publicznych, w tym udzielanych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień
publicznych,
2)
podpisywania umów z wyłonionym wykonawcą oraz do dokonywania zmian w umowach już
zawartych, w tym zmian wynagrodzenia do wysokości środków przewidzianych w budżecie,
3)
reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji publicznej,
4)
wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w imieniu Zamawiającego, niezbędnych do
prawidłowej realizacji zadania,
5)
reprezentowania Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach rozpoznawania
odwołań w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych realizowanych w ramach zadania,
6)
reprezentowania Zamawiającego przed sądami powszechnymi właściwymi do rozstrzygnięcia
sporów, wynikłych podczas prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych bądź
wynikłych w trakcie realizacji umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
7)
ustanawiania dalszych pełnomocników w zakresie spraw wynikających z udzielonego
pełnomocnictwa.

§ 2. Pełnomocnictwo może być cofnięte w każdym czasie bez wypowiedzenia.
§ 3. Pełnomocnictwo obowiązuje w czasie pełnienia funkcji Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu
w Koszalinie.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 182/640/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 stycznia 2020 r.
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