
ZARZĄDZENIE NR 62/2019 

REKTORA  

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

 

 z dnia 1 sierpnia 2019 r. 

 
w sprawie powołania Komisji Odbioru  

 
Na podstawie zarządzenia nr 89/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Koninie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielenia 
zamówień publicznych finansowanych ze środków publicznych będących w dyspozycji Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 t.j. 
z późn. zm.) 
 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Powołuje się Komisję Odbioru w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie zwaną 

dalej „Komisją”  w celu przeprowadzania czynności odbiorowych, w szczególności: zakupionych 

towarów, usług remontowych, montażowych, robót budowlanych nabytych w drodze 

przeprowadzonych postępowań w trybach określonych ustawą –  Prawo zamówień publicznych, 

w następującym składzie: 

1. Anna Stolarczyk-Gembiak 

2. Anna Kruszyńska 

3. Justyna Kamińska 

4. Paweł Małkus 

5. Karol Działak 

6. Robert Zawadziński 

 

§ 2. Przy każdym odbiorze musi być obecnych co najmniej trzech z członków ze składu Komisji 

określonego w § 1. 

 

§ 3. Komisja zobowiązana jest do rzetelnego przeprowadzenia czynności odbiorowych,  

a w szczególności:  

- sprawdzenia zgodności zamówienia ze SIWZ bądź opisem przedmiotu zamówienia, 

- sprawdzenia poprawności wykonania z projektem, 

- sprawdzenia kompletności dokumentów powykonawczych, w tym świadectw  

i certyfikatów użytych materiałów oraz zamontowanych urządzeń. 

 



§ 4. Komisja jest zobowiązana do udokumentowania prac Komisji poprzez sporządzenie protokołu 

zdawczo – odbiorczego – stanowiącego potwierdzenie odbioru kompletnego zamówienia. 

 

§ 5. Za pracę w Komisji, jej członkowie nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 6. Traci moc zarządzenie nr 114/2016 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie 

powołania Komisji Odbioru. 

 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kanclerzowi PWSZ w Koninie. 

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

          
           REKTOR 
                  /-/ prof. zw. dr hab. Mirosław Pawlak 
 

 

 

 

 

RADCA PRAWNY 
K. Klapsa 

 


