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w sprawie przekazania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu 
w nieodpłatne użytkowanie łóżek szpitalnych typu No vera 3 A oraz szafek 

przyłóżkowych typu Velo firmy Stiegelmeyer.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) Zarząd 
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1.1. Przekazuje się Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łowiczu w nieodpłatne 
użytkowanie siedem fabrycznie nowych łóżek szpitalnych typu Novera 3A oraz 
siedem szafek przyłóżkowych typu Velo firmy Stiegelmeyer dla potrzeb 
Oddziału Chirurgicznego, o łącznej wartości 32.545,80 z ł .

2. Przekazany sprzęt, o którym mowa w ust. 1 winien być wykorzystywany do 
udzielania świadczeń zdrowotnych osobom i w zakresie określonym w Statucie 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

§2.1. Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków wynikających 
z nieodpłatnego użytkowania przekazanego sprzętu określony zostanie w odrębnej 
umowie.

2. Przekazanie dokonane zostanie na podstawie protokołu zdawczo- 
odbiorczego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu,

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Figat Starosta Łowicki

Grzegorz Bogucki Wicestarosta

Jacek Chudy Członek Zarządu



Uzasadnienie

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz.814, 1579 
i 1948 ), powiat wykonuje zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie 
promocji i ochrony zdrowia oraz do zadań zarządu powiatu należy w szczególności 
gospodarowanie mieniem powiatu.
Po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, którego przedmiotem była dostawa 
łóżek szpitalnych sterowanych elektrycznie oraz szafek przyłóżkowych, Zarząd 
Powiatu Łowickiego na posiedzeniu w 14.03.2017r. zatwierdził wybór oferty 
na dostawę łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dia ZOZ w Łowiczu 
przez firmę Stiegeimeyer Sp z o.o z siedzibą Grubno 63, 86-212 Stolno. 
W  dniu 16.03.2017r. została podpisana umowa z wykonawcą na dostawę sprzętu 
medycznego. Protokół zdawczo -  odbiorczy dotyczący dostawy łóżek szpitalnych 
oraz szafek przyłóżkowych został podpisany bez uwag w dniu 07.04.2017r.


