
Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych 
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

ZARZĄDZENIE N R..... /20...
KANCLERZA

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 
z dnia..................... r.

w sprawie powołania Komisji ds. zamówień do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia pn............................................................

Na podstawie § 67 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego WUM oraz § 9 Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w Warszawskim 
Uniwersytecie Medycznym, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Kanclerza WUM Nr .../20... z dnia 
................ r., zarządza się co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję ds. zamówień do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia pn............................................................., znak sprawy........................w składzie:

1) ...........................  przewodniczący,
2) ...........................  sekretarz,
3) ...........................  członek.

§ 2.
1. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest podjęcie niezbędnych czynności związanych z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, w tym z wyborem wykonawcy zamówienia.

2. Szczegółowy tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji określa Regulamin udzielania 
zamówień publicznych bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w 
Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

§ 3.
1. Upoważnia się członków komisji do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w 

rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1) zawartych w dokumentach postępowania 
o udzielenie zamówienia oraz umowie lub umowach zawartych z wyłonionymi wykonawcami.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje do dnia zawarcia umowy o zamówienie lub do 
dnia unieważnienia postepowania o zamówienie, a w przypadku osób odpowiedzialnych za 
realizację przedmiotu umowy, do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 4.

Zobowiązuje się członków komisji do bezterminowego zachowania poufności w zakresie udostępnianych
im informacji i danych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

KANCLERZ
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