
R- 0161- 104/21 
 

Zarządzenie Nr 104/21 
 

z dnia 15 lipca 2021 roku Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zmieniające 
Regulamin pracy Komisji ds. Przetargów Publicznych, wprowadzony zarządzeniem Nr 9/21  
z dnia 8 lutego 2021 roku oraz Instrukcje udzielania zamówień publicznych, wprowadzoną 
zarządzeniem Nr 174/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku (z późn. zm)  
 
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), § 19 i § 22 Statutu Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Katowicach oraz § 33 ust. 5 Instrukcji udzielania zamówień publicznych, 
wprowadzonej zarządzeniem Nr 174/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku, zarządzam, co następuje:  
 

§ 1 
W Regulaminie pracy Komisji ds. Przetargów Publicznych, wprowadzonym zarządzeniem Nr 
9/21 z dnia 8 lutego 2021 r. wprowadza się następującą zmianę: 
 
w § 12 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 
„12. W przypadku braku możliwości zapewnienia kworum, o którym mowa w ust. 1,  
w szczególności w przypadku, kiedy członek komisji został wyłączony z postępowania wskutek 
istnienia okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1, 2 lub 3 ustawy Pzp, a także 
usprawiedliwionej nieobecności członka komisji, rektor lub kanclerz może wyznaczyć osobę, 
która pełnić będzie obowiązki członka Komisji w postępowaniu o udzielnie zamówienia 
publicznego. Osobę tą wyznacza się spośród pracowników jednostki realizującej zamówienie 
lub Biura Zamówień Publicznych. Osoba ta nabywa obwiązki i prawa członka Komisji zgodnie 
z niniejszym Regulaminem.”. 
 

§ 2 
W Instrukcji udzielania zamówień publicznych, wprowadzonej zarządzeniem Nr 174/20 z dnia 
22 grudnia 2020 r. wprowadza się następującą zmianę: 
 
w § 33 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„7. Przeprowadzenie procedur związanych z udzieleniem zamówień o wartości mniejszej niż 
progi unijne w przypadku braku możliwości realizacji czynności przez stałą Komisję ds. 
Przetargów Publicznych, o której mowa w ust. 1, powierza się Kierownikowi Biura Zamówień 
Publicznych lub wyznaczonemu przez niego pracownikowi przy współudziale kierownika 
jednostki realizującej zamówienie lub wyznaczonemu przez niego pracownikowi,  
zobowiązując do wykonania czynności w ramach tych procedur.”. 
 

§ 3 
Pozostałe postanowienia Regulaminu, o którym mowa w § 1 oraz Instrukcji, o której mowa  
w § 2, pozostają bez zmian. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.     
 
 
Rektor 
 
 
 
(-) prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak 


