
UCHWAŁA NR XXVII/493/2012 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 29 października 2012 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. 

 

Na podstawie art. 54 ust. 5 w związku z art. 2 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 

o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz. 654 z późń. zm.) Sejmik Województwa 

Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na cesję wierzytelności określonej w umowie przetargu nieograniczonego 

nr EZ/350/81/2012 na zakup, dostawę i montaż Systemu Radiochirurgii dla Wielkopolskiego 

Centrum Onkologii, zawartej w dniu 21 września 2012 roku, pomiędzy Wielkopolskim 

Centrum Onkologii w Poznaniu, ul. Garbary 15, a Konsorcjum Firm: TMS Sp. z o. o.  

z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 84 oraz 2QUART MED. B.V. z siedzibą  

w Schagen Holandia, ul. Mezenhof 83, na rzecz Banku BZ WBK S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Rynek 9/11 do wysokości 16.650.000,00 zł (słownie: szesnaściemilionów- 

sześćsetpięćdziesiąttysięcyzłotych00/100) oraz na rzecz Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi, 

Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76 do wysokości 1.400.000,00 zł 

(jedenmilionczterystatysięcyzłotych00/100).  

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały nr XXVII/493/2012 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 29 października 2012 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu. 

 

W dniu 21 września 2012 roku SP ZOZ Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu 

zawarło z Konsorcjum Firm: TMS Sp. z o. o. (Lider Konsorcjum) i 2QUART MED. B.V. 

(Uczestnik Konsorcjum) umowę przetargu nieograniczonego nr EZ/350/81/2012 na zakup, 

dostawę i montaż Systemu Radiochirurgii. W myśl zapisów § 4 pkt 6 umowy Lider 

Konsorcjum zwrócił się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na cesję wierzytelności 

wynikających z przedmiotowej umowy na rzecz Banku BZ WBK S.A. z siedzibą we 

Wrocławiu, ul. Rynek 9/11 do wysokości 16.650.000,00 zł (słownie: 

szesnaściemilionówsześćsetpięćdziesiąttysięcyzłotych00/100) dla zabezpieczenia wykonania 

umowy oraz warunkową cesję na rzecz Magellan S.A. z siedzibą w Łodzi, Al. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego 76 do wysokości 1.400.000,00 zł (jedenmilionczterystatysięcy- 

złotych00/100) dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U.  Nr 112 poz. 654 ze 

zm.) art. 54 ust. 5 Kierownik SPZOZ Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu wyraził 

pozytywną opinię w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie cesji wierzytelności, 

wskazując jednocześnie, że zmiana wierzyciela części wynagrodzenia tj. kwoty 18.050.000,00 

zł (osiemnaściemilionówpięćdziesiąttysięcyzłotych00/100) na podmioty wskazane przez 

Lidera Konsorcjum realizującego przedmiotowy kontrakt, w żaden sposób nie wpłynie na 

zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również na zmianę sytuacji 

finansowej i wyniku finansowego Jednostki. Analiza sytuacji finansowej zakładu wskazuje,  

iż jest ona na dobrym poziomie. Wg stanu na dzień 31 sierpnia 2012 r. SP ZOZ WCO osiągnął 

zysk netto w kwocie 521.869,59 zł, a w roku 2011 zysk wyniósł 1.328.528,66 zł. Na koniec 

sierpnia 2012 roku przychody z działalności podstawowej Centrum wynosiły 115.777.799,98 

zł, natomiast na koniec roku 2011 wynosiły 168.546.579,48 zł i wzrosły o 6.345.044,40 zł  

w stosunku do roku 2010. Wg stanu za osiem miesięcy br. Centrum posiadło zobowiązania 

ogółem w wysokości 23.983.212,24 zł, a na koniec 2011 roku 9.302.529,29 zł, które stanowiły 

zobowiązania krótkoterminowe. Jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Fundusz 

zakładu stanowiący wartość majątku WCO po odliczeniu funduszu założycielskiego jest  

co roku zwiększany o zysk netto.  

Realizacja projektu jest istotna dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie usprawnienia 

działań radiochirurgii i podniesienia jakości wyspecjalizowanej onkologicznej opieki 

medycznej.  

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


