
ZARZĄDZENIE Nr 154/2017 
Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 21 grudnia 2017 roku 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

Na podstawie § 51 ust. 3 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako „ustawa Pzp”) zarządzam, co następuje: 

§1 

Powołuję Komisję Przetargową w składzie:  

Przewodniczący -   mgr inż. Katarzyna Wójtowicz 
   Kierownik Działu Zamówień Publicznych – przedstawiciel UM  

Z-ca Przewodniczącego -   mgr inż. Jakub Amain  
  p.o. Kierownika Działu Technicznego – przedstawiciel UM 

Sekretarz -    mgr inż. Marlena Żytkowska 
  Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych – przedstawiciel UM 

Członkowie - 

 
- 
 

- 

 
- 

  mgr Małgorzata Tkaczuk 
  Specjalista w zakresie zamówień publicznych – przedstawiciel SCK 

  prof. Janusz Borowicz 
  Specjalista w zakresie działalności leczniczej – przedstawiciel SCK 

  mgr inż. Piotr Włodarski  
  Specjalista w Dziale Technicznym – przedstawiciel UM 

  mgr inż. Sylwester Rokicki 
  Specjalista w Dziale Technicznym – przedstawiciel UM 

§2 

1. Powierzam Komisji Przetargowej przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu wyłonienia wykonawcy realizacji zadania inwestycyjnego pod 

nazwą „BUDOWA STOMATOLOGICZNEGO CENTRUM KLINICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE” w formule 

zaprojektuj i wybuduj. 

2. Zgodnie z art. 20a ustawy Pzp nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia polegający, w szczególności na analizie 

przebiegu zgodności realizacji zamówienia publicznego z zawartą umową oraz badania odstępstw pod kątem zmian umowy 

przewidzianych przepisami prawa i umową, będą sprawowali: 

- mgr inż. Katarzyna Wójtowicz 
- prof. Janusz Borowicz 
- mgr inż. Jakub Amain 

§3 

Komisja pracuje w oparciu o postanowienia Regulaminu Pracy Komisji zawartego w załączniku do Zarządzenia Kanclerza nr 

17/2007 z dnia 11 października 2007r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady i tryb postępowania przy 

udzielaniu zamówień w Akademii Medycznej w Lublinie. 

§4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                         

 REKTOR 

 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

  

  

         Prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop 


