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 SŁOWNIK POJĘĆ  

 
Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o: 

1) Biurze Zamówień Publicznych – należy przez to rozumieć jednostkę utworzoną w celu 
prowadzenia spraw związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych  
o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych oraz zapewnienia 
administracyjno-technicznej obsługi Komisji ds. Przetargów Publicznych; 

2) Cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy 
z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 
178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą; 

3) Cyklu życia - należy przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy 
istnienia przedmiotu dostawy, usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, 
rozwój, projektowanie przemysłowe, testowanie, produkcję, transport, używanie, 
naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez okres istnienia, logistykę, szkolenie, 
zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie; 

4) Dokumentach zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez 
zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż 
ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym 
specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań; 

5) Dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy 
ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, 
w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz 
leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo 
rozmieszczenie lub instalację; 

6) Dynamicznym systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograniczony w czasie 
elektroniczny proces udzielania zamówień, których przedmiotem są ogólnie dostępne 
usługi, dostawy lub roboty budowlane; 

7) Fakturze – należy przez to rozumieć nie tylko faktury w rozumieniu ustawy o podatku 
od towarów i usług, ale także wszelkie dokumenty będące podstawą do dokonania 
płatności przez uczelnię; 

8) Instrukcji – należy przez to rozumieć obowiązującą w uczelni Instrukcję Udzielania 
Zamówień Publicznych; 

9) Instytucji dotującej – należy przez to rozumieć instytucję przekazującą środki 
finansowe; 

10) Jednostce realizującej zamówienia publiczne – należy przez to rozumieć wyznaczoną 
jednostkę uczelni, przygotowującą i realizującą zamówienia publiczne, zwaną dalej 
„jednostką realizującą”. Jednostkę realizującą reprezentuje kierownik tej jednostki lub 
jej pracownik pisemnie przez niego upoważniony; 

11) Kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć rektora uczelni; 
12) Komisji ds. Przetargów Publicznych – należy przez to rozumieć wewnętrzną komisję 

pełniącą funkcję pomocniczą wobec rektora oraz osób, którym powierzył on 
przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych 
(kanclerza) powołaną do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert, oraz do dokonywania innych, powierzonych przez kierownika 
zamawiającego, czynności w postępowaniu lub związanych z przygotowaniem 
postępowania, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 złotych, zwaną dalej 
także „Komisją”; 

13) Konkursie – należy przez to rozumieć przyrzeczenie publiczne, w którym zamawiający, 
przez publiczne ogłoszenie, przyrzeka nagrodę za wykonanie i przeniesienie prawa do 
pracy konkursowej wybranej przez sąd konkursowy; 

14) Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia 
najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do 
przedmiotu zamówienia publicznego, w szczególności w przypadku zamówień  
w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry 
opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej spełnia kryteria inne 
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niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo ofertę z najniższą ceną lub 
kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt; 

15) Ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie  
z dokumentami zamówienia, wykonanie części zamówienia; 

16) Ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie  
z warunkami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, odmienny niż 
określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego; 

17) Planie postępowań o udzielenie zamówień – należy przez to rozumieć plan określony 
w art. 23 ustawy, tj. zestawienie zamówień planowanych do przeprowadzenia w danym 
roku, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych netto; 

18) Planie zamówień publicznych – należy przez to rozumieć roczne zestawienie 
wszystkich planowanych przez uczelnię, do realizacji w danym roku, zamówień na 
dostawy, usługi i roboty budowlane, które jest tworzone na podstawie złożonych przez 
jednostki realizujące planów; 

19) Progach unijnych - należy przez to rozumieć kwoty wartości zamówień lub konkursów 
określone w art. 3 ust.1 ustawy; 

20) Programie funkcjonalno-użytkowym – należy przez to rozumieć opis zadania 
budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych 
oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe 
i funkcjonalne; 

21) Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie  
i wykonanie robót budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, 
w załączniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do 
rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 
340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „Wspólnym Słownikiem 
Zamówień”, lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za 
pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
zamawiającego; 

22) SWZ - należy przez to rozumieć specyfikację warunków zamówienia, zawierającą 
informacje, o których mowa w art. 134 i art. 281 ustawy; 

23) Środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344); 

24) Środkach publicznych - należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869, z późn. zm.); 

25) Usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie 
są roboty budowlane lub dostawy; 

26) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.); 

27) Wartości zamówienia – należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe 
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą 
starannością; 

28) Weryfikacji formalnej – należy przez to rozumieć badanie spełnienia przez 
wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonywane przez Komisję  
ds. Przetargów Publicznych; 

29) Weryfikacji merytorycznej – należy przez to rozumieć badanie zgodności oferty  
z przedmiotem zamówienia określonym w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), 
dokonywane przez jednostkę realizującą dane zamówienie publiczne; 

30) Weryfikacji rachunkowej – należy przez to rozumieć badanie poprawności wyliczenia 
ceny, dokonywane przez jednostkę realizującą dane zamówienie publiczne; 

31) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć wszystkie jednostki organizacyjne  
i samodzielne stanowiska w uczelni utworzone i działające zgodnie z zapisami Statutu 
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Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Regulaminu organizacyjnego 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz organizacje i  stowarzyszenia 
działające w uczelni, a także koordynatorów i kontraktorów programów badawczych 
oraz kierowników i koordynatorów projektów, składających zapotrzebowania na 
określone roboty, dostawy i usługi; 

32) Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie 
robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie 
usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę  
w sprawie zamówienia publicznego; 

33) Zasadzie celowości wydatków publicznych – należy przez to rozumieć wydatkowanie 
środków publicznych w wysokości i na cele określone w planie rzeczowo-finansowym; 

34) Zasadzie efektywności wydatków publicznych – należy przez to rozumieć uzyskiwanie 
możliwie najlepszych rezultatów z wydatkowanych środków publicznych; 

35) Zasadzie legalności wydatków publicznych – należy przez to rozumieć wydatkowanie 
środków publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

36) Zasadzie rzetelności wydatków publicznych – należy przez to rozumieć 
dokumentowanie wydatkowania środków publicznych starannie, zgodnie  
z rzeczywistością; 

37) Zamawiającym – należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny w  Katowicach, 
zwany dalej „uczelnią” lub “Uniwersytetem”, jako podmiot zobowiązany do stosowania 
ustawy przy udzielaniu zamówień publicznych; 

38) Zamówieniu klasycznym – należy przez to rozumieć zamówienie udzielane przez 
zamawiającego publicznego oraz zamawiającego subsydiowanego inne niż 
zamówienie sektorowe i zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa; 

39) Zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi – należy przez to rozumieć 
zamówienia klasyczne lub zamówienia sektorowe, na usługi wymienione odpowiednio 
w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 
2014/25/UE; 

40) Zamówieniach publicznych – zwanych dalej także „zamówieniami”, należy przez to 
rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której 
przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług. 
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DZIAŁ I  
INFORMACJE OGÓLNE 

 

ROZDZIAŁ 1  
OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

 
§ 1 

1. Przepisy niniejszej Instrukcji regulują zasady udzielania zamówień przez uczelnię na: 
1) dostawy, 
2) usługi, 
3) roboty budowlane 
ujęte w planie rzeczowo-finansowym oraz planie zamówień uczelni, jak również 
podejmowane poza planem (w przypadku sytuacji niemożliwych do przewidzenia). 

2. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wszelkie wydatki publiczne ponoszone przez 
uczelnię, jako jednostkę sektora finansów publicznych, dokonywane są w sposób celowy  
i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów 
oraz na cele i w wysokości wynikającej z aktualnego planu rzeczowo-finansowego,  
w sposób umożliwiający terminową realizację zadań i w wysokości i terminach 
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

3. Postępowania o udzielenie zamówień w uczelni prowadzą: 
1) do wartości mniejszej niż 130 000 złotych – jednostki realizujące,  

z uwzględnieniem udziału wnioskodawców w zakresie określonym w § 30; 
2) o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych – Biuro Zamówień 

Publicznych przy współudziale Komisji ds. Przetargów Publicznych oraz jednostek 
realizujących. 

4. Sposób zaciągania zobowiązań finansowych przez uczelnię, w tym także wynikających  
z udzielanych zamówień, określają odrębne przepisy wewnętrzne. 

5. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia  
w sposób: 
1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 
2) przejrzysty; 
3) proporcjonalny. 

6. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 
1) najlepszą jakość dostaw, usług, oraz robót budowlanych, uzasadnioną charakterem 

zamówienia, w ramach środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego 
realizację, oraz 

2) uzyskanie najlepszych efektów zamówienia, w tym efektów społecznych, 
środowiskowych oraz gospodarczych, o ile którykolwiek z tych efektów jest możliwy do 
uzyskania w danym zamówieniu, w stosunku do poniesionych nakładów. 

7. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 
8. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania  

o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych  

w ustawie, prowadzi się pisemnie. 
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
11. Zamówienia współfinansowane ze źródeł zewnętrznych są udzielane na podstawie 

wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób ich 
udzielania. W kwestiach nieuregulowanych w tych wytycznych stosuje się niniejszą 
Instrukcję oraz przepisy ustawy. 
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ROZDZIAŁ 2 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 

 
§ 2 

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie 
wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. 

2. Zamawiający nie może, w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, zaniżać wartości 
zamówienia lub konkursu, lub wybierać sposobu obliczania wartości zamówienia. 

3. Zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do 
niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi 
przyczynami. 

4. Jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1  
pkt 7, art. 388 pkt 2 lit. c lub art. 415 ust. 2 pkt 6 ustawy, przy ustalaniu wartości zamówienia 
uwzględnia się wartość tych zamówień. 

5. Przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego 
zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień. 

6. Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane lub usługi  
w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych, wartością zamówienia jest łączna wartość 
poszczególnych części zamówienia. 

7. W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną 
część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części 
zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 
80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod 
warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia. 

8. Wartością konkursu jest wartość nagród oraz wartość zwrotu kosztów przewidzianych dla 
uczestników konkursu, a w przypadku konkursu, w którym nagrodą jest zaproszenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest wartość tego zamówienia, wartość 
nagród dodatkowych, jeżeli zamawiający przewidział takie nagrody, oraz wartość zwrotu 
kosztów przewidzianych dla uczestników konkursu. 

9. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są 
dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty 
budowlane, z tym że w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy 
odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań. 

10. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na 
dokonane ustalenie, zamawiający przed wszczęciem postępowania dokonuje zmiany 
wartości zamówienia. 

11. Do przeliczania kwot wartości zamówień wyrażonych w ustawie w euro stosuje się średni 
kurs złotego w stosunku do euro ogłaszany w drodze obwieszczenia przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych. 

 

ROZDZIAŁ 3 

METODY USTALANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Dostawy i usługi 

 
§ 3 

1. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się lub 
podlegające wznowieniu w określonym czasie jest: 
1) rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju, udzielonych  

w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub roku 
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obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych usług lub 
dostaw, które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia 
pierwszego zamówienia albo 

2) łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie  
12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. 

2. Wybór podstawy ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy nie może być 
dokonany w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 

3. Jeżeli zamówienia na dostawy udziela się na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub 
leasingu na czas: 
1) nieoznaczony lub których okres obowiązywania nie może być oznaczony – wartością 

zamówienia jest wartość miesięczna pomnożona przez 48; 
2) oznaczony nie dłuższy niż 12 miesięcy – wartością zamówienia jest wartość ustalona 

z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia; 
3) oznaczony dłuższy niż 12 miesięcy – wartością zamówienia jest wartość ustalona  

z uwzględnieniem okresu wykonywania zamówienia, z uwzględnieniem również 
wartości końcowej przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi, których łączna cena nie może być 
określona, jest: 
1) całkowita wartość zamówienia przez cały okres jego realizacji – w przypadku 

zamówień udzielanych na okres oznaczony nie dłuższy niż 48 miesięcy; 
2) wartość miesięczna zamówienia pomnożona przez 48 – w przypadku zamówień 

udzielanych na czas nieoznaczony lub oznaczony dłuższy niż 48 miesięcy. 
5. Jeżeli zamówienie obejmuje: 

1) usługi bankowe lub inne usługi finansowe, wartością zamówienia są opłaty, prowizje, 
odsetki i inne podobne świadczenia; 

2) usługi ubezpieczeniowe, wartością zamówienia jest należna składka oraz inne rodzaje 
wynagrodzenia; 

3) usługi projektowania, wartością zamówienia jest wynagrodzenie, opłaty, należne 
prowizje i inne podobne świadczenia. 

6. Nie szacuje się łącznie wartości usługi jednorodnej z wartością innej usługi o podobnym 
przeznaczeniu. 

7. W przypadku gdy zamawiający planuje nabycie podobnych dostaw, wartością zamówienia 
jest łączna wartość podobnych dostaw, nawet jeżeli zamawiający udziela zamówienia  
w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, lub dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych. Poprzez dostawy podobne należy rozumieć 
dostawy o identycznym lub podobnym przeznaczeniu. 

 

Roboty budowlane 

 
§ 4 

1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 
1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na podstawie 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych  
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem 
zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

2. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość 
dostaw i usług oddanych przez zamawiającego do dyspozycji wykonawcy, o ile są one 
niezbędne do wykonania tych robót budowlanych. 
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3. Jeżeli zamawiający planuje udzielić zamówienia na roboty budowlane w częściach,  
o których mowa w § 2 ust. 6, łączne szacowanie wartości zamówienia następuje  
z uwzględnieniem definicji obiektu budowlanego. 

 

Zamówienia mieszane 

 
§ 5 

1. W przypadku udzielania zamówienia w częściach, do udzielenia każdego zamówienia 
stosuje się przepisy ustawy właściwe dla danej części, z uwzględnieniem § 2 niniejszej 
Instrukcji.  

2. Zamówienie jest niepodzielne na części, jeżeli ze względów technicznych, organizacyjnych 
lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość. 

3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do 
udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu 
zamówienia. 

4. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi, dostawy lub roboty budowlane, do 
udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu 
zamówienia. 

5. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie: 
1) usługi i dostawy lub 
2) usługi i usługi społeczne oraz inne szczególne usługi 

główny przedmiot zamówienia określa się przez ustalenie, która z szacowanych wartości 
danych usług lub dostaw jest wyższa. 

 
DZIAŁ II  

POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ 
JEST MNIEJSZA NIŻ 130 000 ZŁOTYCH 

 
§ 6 

1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 
130 000 złotych stosuje się odpowiednio postanowienia działu I niniejszej Instrukcji oraz 
Kodeksu cywilnego. 

2. Postępowania o udzielenie zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych są 
prowadzone przez jednostki realizujące zamówienia z uwzględnieniem udziału 
wnioskodawców w zakresie określonym w § 30.  

3. Przed wszczęciem postępowania jednostka realizującą ma obowiązek ustalić czy 
zamówienie tego samego rodzaju nie jest realizowane przez inne jednostki realizujące lub 
nie stanowi części składowej innego zamówienia. 

4. Wartość jednostkowego zamówienia rozpatruje się na podstawie planu zamówień 
publicznych, z uwzględnieniem wielkości środków przewidzianych w planie rzeczowo-
finansowym. Jeżeli jednostka realizująca zamówienie bilansuje wydatki wieloletnie 
wówczas wartość zamówienia stanowi całkowita wartość zamówienia.  

5. Do umów w sprawach zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych stosuje się 
przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów. 

6. Umowy o udzielenie zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych powinny być 
zawierane z zachowaniem formy pisemnej (w szczególności, gdy przedmiot umowy ma 
charakter nietypowy lub złożony lub wartość umowy przekracza 10 000 złotych). 

7. Czynności związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia wykonują pracownicy 
Uniwersytetu zapewniający bezstronność i obiektywizm. 

8. Postępowania prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
porozumiewania się na odległość lub w formie pisemnej.  

9. Za właściwe udzielanie zamówień są odpowiedzialni: 
1) kierownicy jednostek realizujących; 
2) inni pracownicy w zakresie, w jakim powierzono im czynności przy udzielaniu 

zamówienia. 
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10. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia jednostka realizująca upewnia się, 
że złożony przez wnioskodawcę wniosek (druk stanowiący załącznik Nr 1 do Instrukcji) 
został prawidłowo wypełniony, oraz czy środki finansowe na jego realizację mają pokrycie 
w planie rzeczowo-finansowym oraz planie zamówień publicznych. 

11. Jednostka realizująca ustala wartość zamówienia z należytą starannością,  
w szczególności w celu ustalenia, czy istnieje obowiązek stosowania przepisów ustawy. 

12. Szacunkową wartość zamówienia ustala się, z zastrzeżeniem ust. 13, przy zastosowaniu 
co najmniej jednej z następujących metod: 
1) analizy cen rynkowych; 
2) analizy wydatków poniesionych na tego rodzaju zamówienia w okresie 

poprzedzającym moment szacowania wartości zamówienia, z uwzględnieniem 
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego; 

3) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez 
zamawiającego lub zamówień udzielonych przez innych zamawiających, 
obejmujących analogiczny przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem wskaźnika 
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

13. Szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie 
zestawienia (np. w formie kosztorysu inwestorskiego) rodzaju, zakresu i ilości robót 
budowlanych wraz z ich cenami rynkowymi. 

14. Szacunkową wartość zamówienia ustala się w złotych polskich. 
15. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia należy udokumentować. Dokumentami 

potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości zamówienia są w szczególności: 
1) zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców; 
2) odpowiedzi cenowe wykonawców; 
3) wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą 

dokonania wydruku); 
4) kopie ofert lub umów z innych postępowań (obejmujących analogiczny przedmiot 

zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości zamówienia; 
5) notatka służbowa z dokonanej analizy cen rynkowych. 

16. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na 
dokonane ustalenie, należy przed wszczęciem postępowania dokonać zmiany wartości 
zamówienia. 

 
DZIAŁ III 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST RÓWNA 
LUB PRZEKRACZA KWOTĘ 130 000 ZŁOTYCH 

 
ROZDZIAŁ 1 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY 
 

§ 7 
1. Postępowania o udzielenie zamówień na dostawy, usługi, roboty budowlane, których 

wartość jest równa lub przekracza 130 000 złotych, przeprowadza się zgodnie z przepisami 
określonymi w ustawie oraz niniejszej Instrukcji. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do: 
1) zamówień lub konkursów, których przedmiotem: 

a) są usługi prawne: 

 zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub 
prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r.  
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej  
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 823), w postępowaniu 
arbitrażowym lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi 
organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państw 
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trzecich lub przed międzynarodowymi sądami, trybunałami, instancjami 
arbitrażowymi lub pojednawczymi, 

 doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę prawnego lub 
prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2002 r.  
o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej  
w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie przygotowania postępowań, o których 
mowa w lit. a, lub gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, 
której dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych postępowań, 

 notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów, 
b) są usługi badawcze lub rozwojowe, chyba że są one objęte kodami CPV od 

73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5, określonymi 
we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie następujące warunki: 

 korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby jego 
własnej działalności, 

 całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający, 
c) jest nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub 

nieruchomości, 
d) są usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego koleją lub metrem; 

2) umów: 
a) z zakresu prawa pracy, 
b) koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 

21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1528, z późn. zm.), chyba że ustawa stanowi inaczej, 

c) o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.); 

3) zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne: 
a) których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac 

badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą 
prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu 
rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, 

b) których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej 
związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, 
spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub  
z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, a także 
z zakresu działalności archiwalnej związanej z gromadzeniem materiałów 
archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki 
trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. 

 

ROZDZIAŁ 2 

PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
§ 8 

1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia  
w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie 
wykonawców, przejrzysty i proporcjonalny z uwzględnieniem podziału zadań i procedur 
określonych w niniejszej Instrukcji. 

2. Zamawiający udziela zamówienia zgodnie z ogólnymi zasadami udzielania zamówień,  
o których mowa w dziale I rozdziale 1 niniejszej Instrukcji.   

3. Zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy oraz 
niniejszej Instrukcji. 
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§ 9 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 
2. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, 
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie można zastrzec informacji o nazwach albo imionach  
i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo 
miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz cenach lub 
kosztach zawartych w ofertach. 

 
§ 10 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości równej lub 
przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, 
oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi 
unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod 
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie 
używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest 
udzielane. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może sporządzać dokumenty 
oraz dokonywać niektórych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  
w szczególności prowadzić dialog, dodatkowo również w jednym z języków powszechnie 
używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest 
udzielane. 

 
§ 11 

1. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania  
o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. 

2. Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące 
czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po 
stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby 
udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli po ich 
stronie występuje konflikt interesów, tzn.: 
1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia; 
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub są 
związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostają we wspólnym 
pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających 
lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały 
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy 
wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub 
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
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4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje 
uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego  
lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym 
rozstrzygnięciu tego postępowania. 

3. Kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące 
czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po 
stronie zamawiającego lub osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania lub osoby 
udzielające zamówienia podlegają wyłączeniu z dokonywania tych czynności, jeżeli 
zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 228–230a, art. 270, art. 276, art. 286,  
art. 287, art. 296, art. 296a, art. 297, art. 303 lub art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, 
o ile nie nastąpiło zatarcie skazania. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 2 i 3, składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczenie w formie pisemnej o istnieniu albo braku 
istnienia okoliczności, o których mowa odpowiednio w ust. 2 lub 3. Przed odebraniem 
oświadczenia, kierownik zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności  
w postępowaniu, uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności karnej za 
złożenie fałszywego oświadczenia. 

5. Oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2, składa się niezwłocznie 
po powzięciu wiadomości o ich istnieniu, a oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności 
nie później niż przed zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3, składa się przed 
rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

7. Czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podjęte przez osobę podlegającą 
wyłączeniu powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych nie 
wpływających na wynik postępowania. 

 

ROZDZIAŁ 3 

ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ 

 
§ 12 

1. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej 
lub przekraczającej progi unijne jednostka realizująca dokonuje analizy potrzeb  
i wymagań, uwzględniając wartość i rodzaj zamówienia. 

2. Analizę potrzeb i wymagań sporządza się w formie pisemnej na wniosku o wszczęcie 
postępowania, stanowiącym załącznik Nr 2 do Instrukcji. 

3. Analiza potrzeb i wymagań obejmuje w szczególności: 
1) badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem 

zasobów własnych; 
2) rozeznanie rynku: 

a) w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb, 
b) w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazuje, że jest 

wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia. 
4. Analiza potrzeb i wymagań wskazuje: 

1) orientacyjną wartość zamówienia dla każdego ze wskazanych wariantów, o których 
mowa w ust. 3 pkt 2; 

2) możliwość podziału zamówienia na części; 
3) przewidywany tryb udzielenia zamówienia; 
4) możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych 

zamówienia; 
5) ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia. 
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5. Jednostka realizująca może odstąpić od dokonania analizy potrzeb i wymagań,  
w przypadku gdy zachodzi podstawa udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez 
ogłoszenia, o której mowa w art. 209 ust. 1 pkt 4 ustawy, lub w trybie zamówienia z wolnej 
ręki, o której mowa w art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

 

ROZDZIAŁ 4 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
§ 13 

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania  
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

2. Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub 
robót budowlanych. Cechy te mogą odnosić się w szczególności do określonego procesu, 
metody produkcji, realizacji wymaganych dostaw, usług lub robót budowlanych, lub do 
konkretnego procesu innego etapu ich cyklu życia, nawet jeżeli te czynniki nie są ich 
istotnym elementem, pod warunkiem że są one związane z przedmiotem zamówienia oraz 
proporcjonalne do jego wartości i celów. 

3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym 
Słowniku Zamówień. 

4. Zamawiający określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia na usługi 
lub roboty budowlane wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie 
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1320, z późn. zm.). 

5. Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia 
inne niż określone w ust. 4 wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą 
obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, 
zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych 
wykonawcy w toku realizacji zamówienia. 

6. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 
konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

7. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia konieczność przeniesienia 
praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji. 

8. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników 
zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań 
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem 
dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu 
zamówienia. 

9. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia w jeden z następujących sposobów,  
z uwzględnieniem odrębnych przepisów: 
1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym 

wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie 
precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia,  
a zamawiającemu udzielenie zamówienia; 

2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do: 
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie, 
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących normy europejskie, 
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c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny 
działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie  
z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE 
L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne  
w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia  
25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego 
dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 
2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję 
Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 
(Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12, z późn. zm.), 

e) norm międzynarodowych, 
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych 

przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji 
technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności 
i bezpieczeństwa, 

g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie 
organizacje normalizacyjne; 

3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do 
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1,  
w zakresie wybranych cech; 

4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, 
stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami 
dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności. 

10. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie 
oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych  
i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się  
w kolejności: 
1) Polskie Normy; 
2) krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z póź. zm.) polskie specyfikacje 
techniczne dotyczące projektowania; 

3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót 
budowlanych oraz wykorzystania dostaw; 

4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego. 

11. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen 
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, 
zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

12. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 11, 
zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny 
równoważności. 

13. W przypadku zamówień na dostawy i usługi zamawiający określa w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, które mogą dotyczyć w szczególności: 
1) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania; 
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2) określonego opakowania i oznakowania; 
3) określonej etykiety; 
4) instrukcji użytkowania; 
5) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania; 
6) określonych poziomów jakości; 
7) określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym 

wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest 
sprzedawany; 

8) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz 
procedury oceny zgodności. 

14. W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający określa w opisie przedmiotu 
zamówienia wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające 
przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, w szczególności: 
1) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat; 
2) wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych; 
3) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących 

zapewnienia jakości; 
4) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania; 
5) określonego opakowania i oznakowania; 
6) określonej etykiety; 
7) instrukcji użytkowania; 
8) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych; 
9) dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane  

w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 
rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544, z późn. zm,); 

10) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania; 
11) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych; 
12) metod i technik budowy; 
13) wszelkich pozostałych warunków technicznych. 

15. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

16. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za 
pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 

17. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 
przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 
ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

18. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej 
lub przekraczającej progi unijne, zamawiający dokonuje analizy potrzeb i wymagań.  

19. Opisu przedmiotu zamówienia dokonują jednostki realizujące z uwzględnieniem udziału 
wnioskodawców w zakresie określonym w § 30. 

 

ROZDZIAŁ 5 
TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

 

Tryb udzielania zamówień publicznych  
o wartości równej bądź przekraczającej progi unijne 

 
§ 14 

1. Wyboru wykonawców przy zamówieniach, których wartość przekracza progi unijne 
dokonuje się w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w jednym 
następujących trybów: 
1) przetarg nieograniczony – to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy; 
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2) przetarg ograniczony – to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą 
składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a oferty mogą składać wyłącznie 
wykonawcy zaproszeni do składania ofert; 

3) negocjacje z ogłoszeniem – to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą 
składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, zamawiający zaprasza wykonawców 
dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z 
nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, ofert składanych na etapie 
negocjacji, po zakończeniu których zaprasza wykonawców do składania ofert 
ostatecznych. Zamawiający może udzielić zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez negocjacji, o ile wskaże w ogłoszeniu o zamówieniu, że zastrzega sobie taką 
możliwość; 

4) dialog konkurencyjny – to tryb udzielenia zamówienia, w którym po publicznym 
ogłoszeniu o zamówieniu prowadzi się z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, 
a następnie zaprasza ich do składania ofert; 

5) negocjacje bez ogłoszenia – to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający 
negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi przez 
siebie wykonawcami, a następnie zaprasza ich do składania ofert; 

6) zamówienie z wolnej ręki – to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający 
udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą; 

7) partnerstwo innowacyjne – to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi 
na ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą 
składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający zaprasza wykonawców 
dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi  
z nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, ofert składanych na etapie 
negocjacji, po zakończeniu których zaprasza do składania ofert na prace badawczo-
rozwojowe, których celem jest opracowanie innowacyjnego produktu, usługi lub robót 
budowlanych, a następnie dokonuje zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych, 
będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych, na podstawie których dokonano 
opracowania innowacyjnego produktu, usługi lub robót budowlanych, pod warunkiem 
że odpowiadają one poziomom wydajności i maksymalnym kosztom, uzgodnionym 
między zamawiającym a wykonawcą lub wykonawcami. 

2. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego i przetargu 
ograniczonego, a w pozostałych trybach zamawiający może udzielić zamówienia  
w przypadkach określonych w ustawie. 

3. Zakres zadań uczestników procesu udzielania zamówień publicznych w poszczególnych 
trybach określają przepisy działu V niniejszej Instrukcji. 

 
Tryb udzielania zamówień publicznych  

o wartości poniżej progów unijnych 
 

§ 15 
1. Wyboru wykonawców przy zamówieniach, których wartość nie przekracza progów unijnych 

dokonuje się w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w jednym 
następujących trybów: 
1) tryb podstawowy – to tryb udzielania zamówienia, w którym w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy,  
a następnie zamawiający: 
a) wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji albo 
b) może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia, o ile przewidział taką 

możliwość, albo 
c) negocjuje treść ofert złożonych w celu ich ulepszenia; 

2) partnerstwo innowacyjne; 
3) negocjacje bez ogłoszenia; 
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4) zamówienie z wolnej ręki. 
 

ROZDZIAŁ 6 
SZCZEGÓLNE INSTRUMENTY I PROCEDURY 

 
Umowy ramowe 

 
§ 16 

Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując 
odpowiednio przepisy dotyczące trybu: 

1) przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, 
dialogu konkurencyjnego lub partnerstwa innowacyjnego, w przypadku gdy wartość 
zamówienia klasycznego jest równa lub przekracza progi unijne; 

2) podstawowego lub partnerstwa innowacyjnego, o którym mowa w dziale III rozdziale 4 
oddziale 2 ustawy, w przypadku gdy wartość zamówienia klasycznego jest mniejsza 
niż progi unijne. 

 

Dynamiczny system zakupów 

 
§ 17 

W przypadku gdy wartość zamówienia klasycznego jest równa lub przekracza progi unijne, 
zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów oraz udzielać zamówień objętych 
tym systemem, stosując przepisy dotyczące udzielenia zamówienia w trybie przetargu 
ograniczonego, zgodnie z działem IV rozdziałem 2 ustawy. 
 

 
§ 18 

W postępowaniu prowadzonym w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów 
zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia, 
zaproszenia i inne informacje, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 

Konkurs 
 

§ 19 
1. Zamawiający może zorganizować konkurs w celu wyboru pracy konkursowej o charakterze 

twórczym, dotyczącej w szczególności planowania przestrzennego, projektowania 
urbanistycznego, projektowania architektonicznego, projektowania architektoniczno-
budowlanego, przetwarzania danych, projektowania z zakresu informatyki oraz 
zamierzenia innowacyjnego. 

2. Jeżeli zamawiający zamierza udzielić zamówienia na usługi projektowania 
architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego, zamówienie takie 
poprzedzone jest konkursem, chyba że zamówienie jest udzielane w trybie negocjacji  
z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 
ręki oraz o wartości mniejszej niż progi unijne. 

 
Usługi społeczne 

 
§ 20 

Przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi stosuje się przepisy 
ustawy właściwe dla: 

1) zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne – jeżeli 
wartość zamówienia wyrażona w złotych jest równa lub przekracza równowartość 
kwoty 750 000 euro, z uwzględnieniem zmian działu IV, rozdziału 4 ustawy; 
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2) zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – jeżeli wartość 
zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, 
nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych. 

 
ROZDZIAŁ 7 

UMOWY W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ 
 

§ 21 
1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani 

są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu 
należytej realizacji zamówienia. 

2. Do umów w sprawach zamówień, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy 
Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

3. Umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że 
przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 

4. Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach  
o dostępie do informacji publicznej. 

5. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

6. Zamawiający może żądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zwanego dalej „zabezpieczeniem”. 

7. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

8. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej lub 
zamawiający określi inny termin w dokumentach zamówienia. 

9. Odpowiedzialności za sporządzenie i realizację umowy w sprawie zamówienia 
publicznego regulują przepisy działu V niniejszej Instrukcji. 

 
§ 22 

1. Umowy zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 4 lata. 
2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia powtarzające się 

lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie 
spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu 
czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub 
zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. 

3. Na czas nieoznaczony może być zawierana umowa, której przedmiotem są dostawy: 
1) wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzanie ścieków do takiej sieci; 
2) gazu z sieci gazowej; 
3) ciepła z sieci ciepłowniczej; 
4) licencji na oprogramowanie komputerowe. 

4. Na czas nieoznaczony może być również zawarta umowa, której przedmiotem są usługi 
przesyłowe lub dystrybucyjne energii elektrycznej lub gazu ziemnego. 

5. W przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa  
w art. 361 ustawy, umowa nie może zostać zawarta na okres dłuższy niż 3 lata.  

 
ROZDZIAŁ 8 

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY 
 

§ 23 
1. Jednostka realizująca w terminie 20 dni od wykonania umowy przekazuje do Biura 

Zamówień Publicznych informacje niezbędne do sporządzenia ogłoszenia o wykonaniu 
umowy, o którym mowa w art. 448 ustawy. Za treść informacji odpowiada kierownik 
jednostki realizującej. 

2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się dla umów, których wartość jest równa 
lub przekracza kwotę 130 000 złotych.  
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3. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się na piśmie w dwóch egzemplarzach. 
Jeden z egzemplarzy jednostka realizująca przechowuje wraz z oryginałem umowy, 
natomiast drugi egzemplarz przechowywany jest przez Biuro Zamówień Publicznych  
w dokumentacji postępowania.  

4. Biuro Zamówień Publicznych na podstawie informacji przekazanych przez jednostki 
realizujące zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wykonaniu 
umowy w terminie 30 dni od jej wykonania.  

 
ROZDZIAŁ 9 

RAPORT Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

§ 24 
1. Raport z realizacji zamówienia sporządza się w przypadku gdy: 

1) na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości 
ceny ofertowej; 

2) na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości 
ceny ofertowej; 

3) wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej 30 dni; 
4) zamawiający lub wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał 

jej wypowiedzenia w całości lub w części. 
2. Raport zawiera: 

1) wskazanie kwoty, którą wydatkowano na realizację zamówienia, oraz porównanie jej  
z kwotą wynikającą z szacowania wartości zamówienia oraz ceną całkowitą, podaną  
w ofercie albo maksymalną wartością nominalną zobowiązania zamawiającego 
wynikającą z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe; 

2) wskazanie okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz przyczyn ich wystąpienia; 
3) ocenę sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania; 
4) wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub 

określenia przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności  
i efektywności wydatkowania środków publicznych. 

3. Raport sporządza jednostka realizująca w formie pisemnej w terminie miesiąca od dnia: 
1) sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo 
2) rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo 

odstąpieniu od niej. 
4. Za treść raportu odpowiada kierownik jednostki realizującej. 
5. Oryginał raportu jednostka realizująca przechowuje wraz z umową. 
6. Kopię raportu z wykonania umowy jednostka realizująca przekazuje do Biura Zamówień 

Publicznych. Kopia raportu przechowywana jest wraz z dokumentacją postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

ROZDZIAŁ  10 
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PLAN POSTĘPOWAŃ 

 
§ 25 

1. Na uczelni tworzy się plan zamówień publicznych będący zestawieniem wszystkich 
planowanych zamówień, których uczelnia zamierza udzielić w roku kalendarzowym. 

2. Plan zamówień publicznych tworzy Biuro Zamówień Publicznych na podstawie planów 
złożonych przez jednostki realizujące zamówienia. 

3. Jednostki realizujące zamówienia na podstawie zgłoszonych przez wnioskodawców 
potrzeb oraz w granicach zaplanowanych środków finansowych, zobowiązane są do 
złożenia planu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z zakresem 
realizowanych przez siebie zadań. Wykaz zadań realizowanych przez poszczególne 
jednostki realizujące określa załącznik Nr 4 do niniejszej Instrukcji. 
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4. Jednostki realizujące zamówienia składają swoje plany do Biura Zamówień Publicznych 
najpóźniej do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy, na 
druku formularza stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji. 

5. Jednostki realizujące zamówienia są zobowiązane do niezwłocznego aktualizowania 
złożonych przez siebie planów. 

6. Biuro Zamówień Publicznych sporządza plan zamówień publicznych najdalej do dnia  
15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan dotyczy. 

7. Plan zamówień publicznych jest opiniowany przez Komisję ds. Przetargów Publicznych. 
8. Plan zamówień publicznych zatwierdza kanclerz. 
 

§ 26 
1. Plan postępowań jest opracowywany przez Biuro Zamówień Publicznych na podstawie 

planów i ich aktualizacji, złożonych przez jednostki realizujące zamówienia do 
opracowania planu zamówień publicznych, nie później niż w terminie 30 dni od dnia 
ustalenia planu rzeczowo-finansowego. 

2. Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące: 
1) przedmiotu zamówienia; 
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy 

lub usługi; 
3) przewidywanego trybu albo procedury udzielenia zamówienia; 
4) orientacyjnej wartości zamówienia; 
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Biuro Zamówień Publicznych zamieszcza plan postępowań oraz jego aktualizacje  
w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej uczelni. 

 
DZIAŁ IV 

EWIDENCJA I DOKUMENTOWANIE ZAMÓWIEŃ 
 

§ 27 
1. W uczelni prowadzone są rejestry zamówień: 

1) dla wszystkich realizowanych zamówień – rejestry wewnętrzne jednostek realizujących 
zamówienia; 

2) dla realizowanych zamówień o wartości równej lub powyżej 130 000 złotych  
– Centralny Rejestr Zamówień uczelni prowadzony przez Biuro Zamówień 
Publicznych. 

 
Jednostki realizujące zamówienia 

 
§ 28 

1. Jednostki realizujące zamówienia obowiązane są prowadzić wewnętrzne rejestry 
wszystkich realizowanych przez nie zamówień. 

2. Rejestr powinien zawierać: 
1) numer zamówienia; 
2) datę zlecenia; 
3) nazwę wnioskodawcy; 
4) przedmiot zamówienia; 
5) podstawę prawną realizacji zamówienia; 
6) nazwę i adres wybranego wykonawcy; 
7) numer i datę faktury; 
8) źródło finansowania; 
9) wartość rzeczywistą zamówienia netto i brutto; 
10) warunki płatności; 
11) datę przekazania kopii faktury do Biura Zamówień Publicznych; 
12) podpis pracownika Biura Zamówień Publicznych przyjmującego kopię faktury; 
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13) datę przekazania opisanej faktury do Działu Finansowo-Księgowego (rachunku 
dotyczącego umowy cywilnoprawnej do Działu Płac); 

14) podpis pracownika Działu Finansowo-Księgowego/Działu Płac odbierającego fakturę. 
3. Numer zamówienia, nadawany przez jednostki realizujące zamówienia, składa się z trzech 

części: 
 
 
 
 
 
 

1) Części B – kodu numerycznego składającego się z 4 cyfr odpowiadających numerowi 
sprawy nadanemu w przez jednostkę realizującą zamówienie. Sprawy powinny być 
kolejno numerowane w okresie rocznym; 

2) Części C – kodu numerycznego składającego się z 5 cyfr, odpowiadających numerowi 
danego zamówienia nadanemu w planie zamówień, przy czym: 
a) pierwsze dwie cyfry określają część  planu, 
b) trzy kolejne cyfry określają pozycję planu. 

 UWAGA: 
 W przypadku gdy realizowane zamówienie nie zostało przewidziane w planie 
 zamówień, kod numeryczny części C przyjmuje wartość: 

a) dwie pierwsze cyfry określają numer jaki jednostka realizująca zadanie ma w planie 
zamówień publicznych, 

b) trzy kolejne cyfry przyjmują wartość 000; 
3) Części D – kodu numerycznego składającego się z 2 cyfr, określających w części 

dziesiętnej rok, na który przewidziano udzielenie danego zamówienia w planie 
zamówień (w przypadku zamówienia nie ujętego w planie – rok, w którym 
przeprowadza się procedury związane z udzieleniem zamówienia). 

 
 Przykład 1 
 Nr Zam.: 0028/01001/20   
 Informacje możliwe do odczytania: 

 nr sprawy nadany przez jednostkę realizującą zamówienie – 0028, 

 nr danego zamówienia nadany w planie zamówień – 01001: 

 część planu nr 01 przyporządkowana jednostce Biuro Logistyki, 

 pozycja planu nr 001 – materiały do użytku biurowego, 

 dane zamówienie ujęto w planie zamówień na rok 2020. 
 
 Przykład 2 
 Nr Zam.: 0125/04000/20 
 Informacje możliwe do odczytania: 

 nr sprawy nadany przez jednostkę realizującą zamówienia – 0125, 

 zamówienie nie zostało ujęte w planie zamówień, ale zostało zrealizowane przez 
jednostkę 04 – Biuro Techniczne, 

 zamówienia udzielono w 2020 roku. 
 
4. Każda faktura dotycząca zrealizowanego zamówienia musi mieć swoje odzwierciedlenie 

w rejestrze wewnętrznym jednostki realizującej zamówienie. 
5. Każda faktura z udzielonego zamówienia, bez względu na wartość, musi posiadać: 

1) kontrolę merytoryczną (wykonują jednostki realizujące zamówienia); 
2) potwierdzenie odbioru (wykonują wnioskodawcy). 

6. Szczegółowo sposób dokonywania opisu faktur, w tym w szczególności w zakresie kontroli 
merytorycznej, a także zasady obiegu dokumentów finansowych w uczelni regulują 
odrębne wewnętrzne przepisy w tym zakresie.  

 _ _ _ _    /   _ _ _ _    /     _ _ 

B C D 



23 

 

7. Jednostki realizujące zamówienia prowadzą oraz przechowują dokumentację dotyczącą 
zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 złotych oraz dotyczącą powierzonych im 
czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości równej lub powyżej  
130 000 złotych. 

8. Dokumentację przechowuje się w sposób gwarantujący jej nienaruszalność przez okres 
min. 4 lat od daty udzielenia zamówienia, o ile inne szczegółowe przepisy nie przewidują 
dłuższego okresu. 

 
Biuro Zamówień Publicznych 

 
§ 29 

1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wartość 130 000 złotych są 
rejestrowane przez Biuro Zamówień Publicznych w Centralnym Rejestrze Zamówień 
uczelni. 

2. Rejestr powinien zawierać: 
1) numer zamówienia BZP; 
2) datę wpływu wniosku; 
3) nazwę jednostki realizującej zamówienie; 
4) przedmiot zamówienia; 
5) tryb realizacji zamówienia (podstawę prawną); 
6) nazwę i adres wybranego oferenta; 
7) wartość rzeczywistą zamówienia; 
8) datę podpisania umowy. 

3. Numer zamówienia BZP, nadawany przez Biuro Zamówień Publicznych, składa się  
z czterech części: 

 
 
 
 
 
 

1) Części A – części niezmiennej, oznaczającej jednostkę organizacyjną odpowiedzialną 
za prowadzenie spraw związanych z procedurami udzielania zamówień o wartości 
równej lub powyżej 130 000 złotych – Biuro Zamówień Publicznych; 

2) Części B – kodu numerycznego składającego się z 3 cyfr odpowiadających numerowi 
danej sprawy o udzielenie zamówienia nadanemu przez Biuro Zamówień Publicznych. 
Sprawy powinny być kolejno numerowane w okresie rocznym; 

3) Części C – kodu numerycznego składającego się z 5 cyfr, odpowiadających numerowi 
danego zamówienia nadanemu w planie zamówień, przy czym: 
a) pierwsze dwie cyfry określają część  planu, 
b) trzy kolejne cyfry określają pozycję planu 

 UWAGA: 
 W przypadku gdy realizowane zamówienie nie zostało przewidziane w planie 
 zamówień, kod numeryczny części C przyjmuje wartość: 

a) dwie pierwsze cyfry określają numer jaki jednostka realizująca zadanie ma w planie 
zamówień publicznych, 

b) trzy kolejne cyfry przyjmują wartość 000. 
4) Części D – kodu numerycznego składającego się z 2 cyfr, określających w części 

dziesiętnej rok, na który przewidziano udzielenie danego zamówienie w planie 
zamówień publicznych (w przypadku zamówienia nie ujętego w planie – rok, w którym 
przeprowadza się procedury związane z udzieleniem zamówienia). 

 
 
 
 

     BZP    /     _ _ _     /  _ _ _ _ _  /   _ _ 

A B C D 
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 Przykład 1 
 Nr Zam. BZP: BZP/028/01005/20   
 Informacje możliwe do odczytania: 

 procedury związane z udzieleniem zamówienia realizuje/realizowało Biuro 
Zamówień Publicznych, 

 nr sprawy o udzielenie zamówienia nadany przez Biuro Zamówień Publicznych  
– 028, 

 nr danego zamówienia nadany w planie zamówień – 01005: 

 część planu nr 01 - jest np. przyporządkowana jednostce Biuro Logistyki, 

 pozycja planu nr 005 – jest np. przyporządkowana zamówieniu na dostawę 
mebli, 

 dane zamówienie ujęto w planie zamówień na rok 2020. 
 
 Przykład 2 
 Nr Zam. BZP: BZP/125/06000/20 
 Informacje możliwe do odczytania: 

 procedury związane z udzieleniem zamówienia realizuje/realizowało Biuro 
Zamówień Publicznych, 

 nr sprawy o udzielenie zamówienia nadany przez Biuro Zamówień Publicznych – 
125, 

 zamówienie nie zostało ujęte w planie zamówień, ale zostało zrealizowane przez 
jednostkę, która w planie zamówień publicznych ma nr 06 – Centrum 
Informatyczne, 

 zamówienia udzielono w 2020 roku. 
 

4. Dokumentację dotyczącą zamówień o wartości równej lub przekraczającej 130 000 zł  
(w szczególności protokoły z postępowań o udzielenie zamówienia oraz ich załączniki) 
przechowuje Biuro Zamówień Publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania, w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, o ile inne szczegółowe 
przepisy nie przewidują dłuższego okresu. 

 
DZIAŁ V 

UCZESTNICY PROCESU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 
 

ROZDZIAŁ 1 
ZAKRES ZADAŃ 

 
Wnioskodawcy 

 
§ 30 

1. Wnioskodawcą mogą być wszystkie jednostki organizacyjne i samodzielne stanowiska 
pracy utworzone i działające zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu organizacyjnego 
oraz organizacje i stowarzyszenia działające w uczelni za jej zgodą, a także kierownicy  
i koordynatorzy projektów, składający zapotrzebowania na określone roboty, dostawy  
i usługi. 

2. Do zadań wnioskodawcy należy w szczególności: 
1) zgłaszanie jednostkom realizującym zamówienia – własnych potrzeb, w celu 

właściwego ich ujęcia w planie rzeczowo-finansowym oraz planie zamówień; 
2) sporządzanie wniosków szczegółowych dotyczących realizacji potrzeb jednostki 

ujętych w planie rzeczowo-finansowym oraz w planie zamówień; 
3) precyzyjne określanie źródła finansowania; 
4) ścisła współpraca z jednostką realizującą zamówienie w zakresie określenia realnych 

(optymalnych) wymagań technicznych, eksploatacyjnych i innych dotyczących 
przedmiotu zamówienia, zapewniających pełną i właściwą realizację zamówienia. 
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3. Wnioskodawca odpowiada także za przekazywanie jednostce realizującej zamówienie 
wszelkich niezbędnych informacji w zakresie ewentualnych szczególnych przepisów  
i zasad (wykraczających poza określone w ustawie i Instrukcji) obowiązujących przy 
udzielaniu zamówienia, jak i dotyczących przechowywania dokumentacji. W szczególności 
dotyczy to zamówień finansowanych ze środków zewnętrznych, gdzie instytucja dotująca 
określa tego typu dodatkowe wymagania. 

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do Instrukcji. 
 

Jednostki realizujące zamówienia 
 

§ 31 
1. Uprawnienia poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie realizacji 

zamówień określa Statut oraz Regulamin organizacyjny uczelni. 
2. Jednostki organizacyjne wytypowane, jako realizujące zamówienia, a także wykaz 

realizowanych przez nie dostaw, usług i robót budowlanych określa załącznik nr 4 do 
Instrukcji. 

3. Zamówienia niewyszczególnione w wykazie, o którym mowa w ust. 2, prowadzą 
odpowiednio jednostki realizujące, w zakresie zadań, których dana dostawa, usługa czy 
też robota budowlana się mieści. W przypadku wątpliwości oraz w sprawach 
nieuregulowanych decyduje rektor lub kanclerz. 

4. Do zadań jednostek realizujących zamówienia należy w szczególności: 
1) bilansowanie asortymentowe i wartościowe robót budowlanych, dostaw i usług, w skali 

potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych uczelni; 
2) standaryzowanie zamówień w skali potrzeb uczelni; 
3) zgłaszanie zbilansowanych i odpowiednio zestawionych potrzeb do planu rzeczowo-

finansowego i planu zamówień uczelni. W tym celu jednostka realizująca przygotowuje 
roczny plan zamówień jednostki; 

4) przygotowywanie projektów umów w sprawach zamówień (w porozumieniu z radcą 
prawnym); 

5) nadzorowanie prawidłowej realizacji umów w sprawach zamówień (w tym także  
w zakresie wnoszonych przez wykonawców zabezpieczeń należytego ich wykonania); 

6) odbiór techniczny przedmiotu zamówienia (ilościowy i jakościowy); 
7) prowadzenie wewnętrznego rejestru zamówień jednostki; 
8) przekazywanie kopii faktur w celu ich ewidencji i weryfikacji prawidłowości opisu do 

Biura Zamówień Publicznych; 
9) przekazywanie informacji i raportów z realizacji zamówień jednostki na prośbę Biura 

Zamówień Publicznych; 
10) szacowanie wartości zamówienia zgodnie z § 2-5; 
11) przygotowanie planu zamówień jednostki i przekazanie go do Biura Zamówień 

Publicznych; 
12) dodatkowo przy zamówieniach o wartości równej lub powyżej 130 000 złotych: 

a) przedkładanie Komisji prawidłowo wypełnionych wniosków o wszczęcie 
postępowania, sporządzonych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Instrukcji 
(Część A), 

b) w przypadku zamówień wymagających otwarcia inwestycji do wniosku należy 
dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie takiej decyzji, 

c) opracowywanie, przy współpracy z wnioskodawcami, danych do sporządzenia 
SWZ, w tym w szczególności: 

 opis przedmiotu zamówienia, 

 oszacowania wartości zamówienia, 

 określenie terminu realizacji, 

 podanie propozycji warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, 

 podanie propozycji żądania od wykonawców oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że oferowane usługi, dostawy lub roboty budowlane 
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spełniają wymagania określone w SWZ (tzw. informacja o przedmiotowych 
środkach dowodowych – art. 104-107 ustawy),  

 podanie propozycji kryteriów wyboru ofert, 

 podanie warunków umowy oraz istotnych okoliczności dopuszczających 
zmiany w umowie (parafowany przez radcę prawnego wzór umowy lub 
podstawowe założenia), 

d) przygotowanie analizy potrzeb i wymagań oraz przeprowadzenie wstępnych 
konsultacji rynkowych (jeśli wynika to z potrzeb jednostki) dla zamówień o wartości 
równej lub przekraczającej progi unijne, 

e) współpraca z Biurem Zamówień Publicznych w zakresie wszczęcia postępowania 
(w tym przy przygotowaniu wymaganych ogłoszeń, zaproszeń i zawiadomień oraz 
przy opracowaniu i powielaniu materiałów stanowiących opis przedmiotu 
zamówienia), 

f) uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach, 
g) przedkładanie propozycji odpowiedzi na pytania wykonawców oraz modyfikacji 

treści SWZ, 
h) dokonywanie weryfikacji merytorycznej i rachunkowej (sprawdzanie) zgodności 

ofert z przedmiotem zamówienia i przedkładanie Komisji sporządzonej na tej 
podstawie: 

 opinii dotyczącej złożonych ofert, 

 wykazu ofert z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
i) występowanie do kwestora i przedkładanie Komisji ewentualnych decyzji  

o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, 
j) ustosunkowanie się do zarzutów podnoszonych w odwołaniach, 
k) niezwłoczne przekazywanie do Biura Zamówień Publicznych kopii umowy zawartej 

z wykonawcą oraz ewentualnych zmian do umowy (aneksów), 
l) składanie do Biura Zamówień Publicznych informacji o wykonaniu umowy, o której 

mowa w § 22, 
m) sporządzenie raportu, o którym mowa w § 24 i przekazanie go do Biura Zamówień 

Publicznych w terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty wystąpienia okoliczności 
uzasadniających sporządzenie tego raportu. 

5. Jednostka realizująca zamówienie odpowiada także za przekazywanie do Biura Zamówień 
Publicznych (wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania) wszelkich niezbędnych 
informacji w zakresie ewentualnych szczególnych przepisów i zasad (wykraczających 
poza określone w ustawie i Instrukcji) obowiązujących przy udzielaniu zamówienia jak  
i dotyczących przechowywania dokumentacji. W szczególności dotyczy to zamówień 
finansowanych ze środków zewnętrznych, gdzie instytucja dotująca określa tego typu 
dodatkowe wymagania. 

6. Kierownik jednostki realizującej zamówienia odpowiada za zapewnienie bezstronności  
i obiektywizmu podczas wykonywania powierzonych czynności związanych  
z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Jednostki realizujące zamówienia odpowiadają za prawidłową realizację zadań 
powierzonych im w procesie przygotowania i udzielenia zamówienia oraz za prowadzenie 
i przechowywanie związanej z tym dokumentacji. 

8. Realizując zadania powierzone w procesie przygotowania i udzielania zamówień jednostki 
realizujące stosują przepisy ustawy, niniejszej Instrukcji, a także inne przepisy mające 
zastosowanie, w tym wynikające z wytycznych określonych przez instytucje dotujące 
realizowane zamówienia. 

 
Biuro Zamówień Publicznych 

 
§ 32 

1. Biuro Zamówień Publicznych jest jednostką organizacyjną uczelni, której zadaniem jest 
prowadzenie spraw związanych z procedurą udzielania zamówień publicznych o wartości 
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równej lub powyżej 130 000 złotych oraz zapewnienie administracyjno-technicznej obsługi 
Komisji. 

2. Nadzór merytoryczny nad Biurem Zamówień Publicznych sprawuje zastępca kanclerza. 
3. Kierownik Biura Zamówień Publicznych pełni równocześnie funkcję sekretarza Komisji  

ds. Zamówień Publicznych. 
4. Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności: 

1) opracowanie projektu planu zamówień publicznych na podstawie planów zamówień 
jednostki, przekazanych przez jednostki realizujące zamówienia; 

2) bieżąca aktualizacja planu zamówień publicznych; 
3) opracowanie planu postępowań o udzielenie zamówień na podstawie planu zamówień 

publicznych uczelni i zamieszczenie go w Biuletynie Zamówień Publicznych; 
4) bieżąca aktualizacja planu postepowań; 
5) przyjmowanie, ewidencjonowanie i wstępna weryfikacja wniosków o wszczęcie 

postępowania, kierowanych przez jednostki realizujące zamówienia do Komisji; 
6) administracyjno-techniczna obsługa Komisji, w szczególności prowadzenie formalnej 

procedury prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia w zakresie zleconym 
przez przewodniczącego Komisji oraz wynikającym bezpośrednio z zadań 
powierzonych sekretarzowi Komisji; 

7) prowadzenie formalnej procedury prowadzonych postępowań o udzielenie 
zamówienia; 

8) przyjmowanie i ewidencjonowanie ofert; 
9) przekazywanie do Działu Finansowo-Księgowego dyspozycji w zakresie zwrotu lub 

zatrzymania wadiów wnoszonych przez wykonawców w formie środków pieniężnych; 
10) przekazywanie do Biura Regulacji Wewnętrznych dyspozycji w zakresie zatrzymania 

wadiów wnoszonych przez wykonawców w formie innej niż pieniężna; 
11) zapewnienie ochrony informacji pozyskanych w toku procedury zamówień publicznych 

zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 742) oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913); 

12) prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień uczelni; 
13) opracowywanie sprawozdań i raportów z udzielanych przez uczelnię zamówień; 
14) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie dotyczącym działalności Biura Zamówień 

Publicznych; 
15) doradztwo i udzielanie informacji wszystkim zainteresowanym pracownikom uczelni  

w zakresie stosowania ustawy oraz szczegółowych rozwiązań w tym zakresie 
przyjętych na uczelni; 

16) organizowanie szkoleń z zakresu zamówień publicznych; 
17) bieżące monitorowanie w zakresie zmian prawa zamówień publicznych i ich właściwe 

uwzględnianie w prowadzonych postępowaniach; 
18) dokonywanie kontroli dokumentacji udzielonych zamówień prowadzonej przez 

jednostki realizujące zamówienia; 
19) przyjmowanie od jednostek realizujących zamówienia kopii faktur celem ich ewidencji 

oraz weryfikacji poprawności opisu zastosowanych procedur w zakresie udzielania 
zamówień publicznych. 

5. Biuro Zamówień Publicznych odpowiada za prawidłową realizację zadań powierzonych mu 
w procesie przygotowania i udzielenia zamówień o wartości równej lub przekraczającej 
130 000 złotych oraz za prowadzenie i przechowywanie związanej z tym dokumentacji. 

6. Realizując zadania powierzone w procesie przygotowania i udzielania zamówień Biuro 
Zamówień Publicznych stosuje przepisy ustawy, niniejszej Instrukcji, a także inne przepisy 
mające zastosowanie, w tym wynikające z wytycznych określonych przez instytucje 
dotujące realizowane zamówienia. 
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Komisja ds. Przetargów Publicznych 
 

§ 33 
1. Do przeprowadzenia procedur związanych z udzielaniem zamówień o wartości równej lub 

powyżej 130 000 złotych, rektor powołuje stałą Komisję ds. Przetargów Publicznych. 
2. W skład Komisji powołuje się, spośród pracowników uczelni, minimum 5 członków, w tym 

przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i radcę prawnego. 
3. Funkcję sekretarza Komisji pełni kierownik Biura Zamówień Publicznych. 
4. Komisja jest zespołem pomocniczym rektora oraz osób, którym powierzył on 

przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień (kanclerza), 
powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert w postępowaniach, których wartość 
jest równa lub przekracza 130 000 złotych. 

5. Regulamin pracy Komisji wprowadza się odrębnym zarządzeniem rektora. 
6. Rektor oraz osoby, którym powierzył on przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań 

o udzielenie zamówień (kanclerz) mogą zlecić Komisji dodatkowe zadania związane  
z udzielaniem zamówień. 

 
Kanclerz 

 
§ 34 

1. Kanclerz jest osobą powołaną do zastępowania kierownika zamawiającego (rektora)  
i innych osób przez niego upoważnionych w dokonywaniu określonych czynności 
prawnych oraz reprezentowania uczelni w sprawach związanych z udzielaniem zamówień 
publicznych. 

2. Określone w Instrukcji dla Kanclerza zadania, uprawnienia i odpowiedzialność jest 

równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa do zastępowania w określonym zakresie 

kierownika zamawiającego w procesie przygotowywania, przeprowadzenia i udzielania 

zamówień w uczelni. 

3. Kanclerz uprawniony jest do dokonywania kontroli dokumentacji udzielonych zamówień 
prowadzonej przez jednostki realizujące zamówienia. 

4. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kanclerza w procesie przygotowywania, 
przeprowadzania  i udzielania zamówień w uczelni szczegółowo określony został w § 35. 

 
ROZDZIAŁ 2 

UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
 

§ 35 
1. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada 

kierownik zamawiającego, przy czym określone czynności, uprawnienia do podejmowania 
decyzji i niektóre obowiązki w zakresie nadzoru mogą być pisemnie przekazane 
pracownikom zamawiającego, wraz z wynikającą z tego tytułu odpowiedzialnością. 

2. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
odpowiadają także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności  
w postępowaniu oraz czynności związane z przygotowaniem postępowania. 

3. W procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
wyróżnia się następujące zakresy odpowiedzialności: 
1) z tytułu wykonywanych czynności faktycznych (operacyjnych) – oznaczenie „OF”; 
2) z tytułu wykonywanych czynności prawnych – oznaczenie „D”; 
3) z tytułu obowiązku nadzoru – oznaczenie „O”. 

4. Za czynności faktyczne (operacyjne) należy uznać wszystkie czynności dokonywane  
w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
przez: 
1) wnioskodawców; 
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2) jednostki realizujące zamówienia; 
3) Biuro Zamówień Publicznych; 
4) Komisję 
w ramach powierzonych przez kierownika zamawiającego zadań. 

5. Czynności prawne dokonywane w procesie przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia określa tabela Nr 1. 

6. Określone grupy czynności prawnych mogą być dokonywane: 
1) grupa D 2 – przez: 

a) rektora, 
b) kanclerza; 

2) grupa D 1 – przez: 
a) prorektorów, 
b) zastępcę kanclerza. 

7. Odpowiedzialność z tytułu obowiązku nadzoru nad podległymi organami, jednostkami 
organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami w procesie przygotowania  
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia określa tabela Nr 2. 

8. Podział odpowiedzialności w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia w uczelni, przedstawia tabela Nr 3. 

 
Tabela 1 

Czynności prawne w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia (oznaczenie poziomu odpowiedzialności) 

 

Czynności prawne  

- podejmowane decyzje 

oznaczenie poziomu 

odpowiedzialności 

(symbol literowy) 

zatwierdzenie trybu postępowania 

D 2 

zatwierdzenie zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 

zatwierdzenie SWZ 

zatwierdzenie i skierowanie ogłoszenia o wszczęciu postępowaniu do publikacji 

zatwierdzenie zmian do SWZ 

zatwierdzenie treści odpowiedzi na pytania do SWZ 

zaproszenie do udziału w postępowaniu określonych wykonawców (przetarg 

ograniczany, negocjacje z ogłoszeniem) 

wystąpienie do wykonawców o uzupełnienie dokumentów podmiotowych 

wykluczenie oferenta 

zawiadomienie wykonawców o poprawie omyłek rachunkowych 

wystąpienie do wykonawców o wyjaśnienie treści złożonych ofert 

wystąpienie do wykonawców o złożenie ofert dodatkowych 

odrzucenie oferty 

zatwierdzenie i skierowanie ogłoszenia o wyniku postępowania do publikacji 

rozstrzygnięcie odwołania 

rozstrzygniecie/ unieważnienie postępowania 

zatwierdzenie planu zamówień publicznych 

zawarcie umowy D 1/D 2 
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Tabela 2 
Odpowiedzialność z tytułu obowiązku nadzoru nad podległymi organami, jednostkami 

organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy uczestniczącymi w procesie 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

 
  

Organ/stanowisko 

/jednostka organizacyjna 

Odpowiedzialność z tytułu obowiązku nadzoru 

nad funkcjonowaniem organu/jednostki organizacyjnej/stanowiska pracy 

uczestniczącego w postępowania o udzielenie zamówienia: 
oznaczenie poziomu 

odpowiedzialności 

(symbol literowy) o wartości mniejszej niż 

130 000,00 zł 
o wartości równej i powyżej 130 000,00 zł 

Zastępca Kanclerza  

 Biuro Zamówień Publicznych 

O 1 
Wnioskodawcy oraz jednostki realizujące zamówienia bezpośrednio podporządkowani 

organizacyjnie 

Prorektorzy  
Wnioskodawcy oraz jednostki realizujące zamówienia bezpośrednio podporządkowani 

organizacyjnie 
O 2 

Kanclerz 

-   Zastępca Kanclerza 

-   Wnioskodawcy oraz jednostki realizujące zamówienia bezpośrednio podporządkowani 

     organizacyjnie O 3 

 

 

 

- Komisja ds. Przetargów Publicznych 

Rektor 
Odpowiedzialność z tytułu nadzoru nad całością działań związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
O 4 

 
  
 

Tabela 3 
Rozkład odpowiedzialności w procesie przygotowania i przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia 
 
 

Lp. 
Organ/stanowisko 

/jednostka organizacyjna 

Odpowiedzialność 

- z tytułu podjętych decyzji - z tytułu nadzoru 

- z tytułu wykonania, 

powierzonych czynności 

faktycznych (operacyjnych) 

OF 

1. Wnioskodawcy - - OF 

2. Jednostki realizujące zamówienia  - - OF 

3. Biuro Zamówień Publicznych - - OF 

4. Komisja ds. Przetargów Publicznych - - OF 

5. Zastępca Kanclerza D 1 O 1 - 

6. Kanclerz D 2 O 3 - 

7. Prorektorzy  D 1 O 2 - 

8. Rektor D 2 O 4 - 
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Schemat powiązań funkcjonalnych w procesie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 sekretarz 

 

 przewodniczący 

 

R e k t o r 

(D 2/O 4) 

Kanclerz 

(D 2/O 3) 

Prorektorzy 

(D 1/O 2) 

Zastępca 

Kanclerza 

(D 1/O 1) 

Biuro Zamówień 

Publicznych 

(OF) 

Jednostki realizujące 

zamówienia publiczne 

(OF) 

Wnioskodawcy 

(OF) 

Kierownik 

Komisja ds. 

Przetargów 

Publicznych 

(OF) 

O
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Legenda 

 dotyczy przygotowania zamówień, zawierania umów 

 w sprawie zamówień, oraz realizacji zamówień  

 o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł 

 dotyczy przygotowania i przeprowadzania 

 postępowań o udzielenie zamówień o wartości równej 

 lub przekraczającej 130 000,00 zł 

 podporządkowanie merytoryczne i służbowe 

 wynikające z Regulaminu organizacyjnego (do 

 szczebla Kanclerza) 

 


