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Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Regulamin udzielania zamówień publicznych w Politechnice Opolskiej z 
siedzibą w Opolu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i 
procedury planowania, szacowania wartości i udzielania zamówień 
publicznych przez Politechnikę Opolską w Opolu, zwaną dalej Uczelnią 
lub Zamawiającym, na wszystkie dostawy, usługi i roboty budowlane 
finansowane ze środków znajdujących się w dyspozycji Uczelni, bez 
względu na źródła ich pochodzenia. 

2. Regulamin precyzuje obowiązujące w Uczelni zasady w zakresie 
sporządzania planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, 
zwanych dalej planami postępowań, przygotowywania i 
przeprowadzania postępowań, w celu udzielenia zamówień, realizacji 
umów w sprawie zamówień publicznych, prowadzenia ewidencji 
udzielanych zamówień publicznych oraz sprawozdawczości w ich 
zakresie.   

3. Regulamin określa organy Uczelni i jej jednostki organizacyjne 
właściwe w sprawach zamówień publicznych.  

4. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni zobowiązane są do 
stosowania przepisów wynikających z aktów prawnych, o których 
mowa w § 2 oraz postanowień Regulaminu.  

5. Regulamin nie dotyczy wydatkowania środków finansowych, w 
zakresie: 

1) zamówień wymienionych w art. 11 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z 
późn. zm.);  

2) zamówień związanych z prowadzeniem przewodów doktorskich, 
habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora; 

3) umów zlecenia i o dzieło na prowadzenie zajęć dydaktycznych do 
wysokości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1129, z  późn. zm.); 

4) diet i ryczałtów, o których mowa w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.); 

5) kosztów odprawy celnej dotyczącej w szczególności importu 
aparatury, urządzeń naukowo - badawczych oraz ich części; 

6) usuwania awarii i innych zdarzeń, mających bezpośredni wpływ na 
bezpieczeństwo osób i mienia oraz działalność Uczelni, 
wymagających natychmiastowej interwencji.  
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§ 2. 

Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 

1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z  późn. zm.), zwana dalej Ustawą; 

2) akty wykonawcze do Ustawy; 

3) ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 289, z późn. 
zm.); 

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2021 r. poz. 305, z późn. zm.); 

5) statut Uczelni; 

6) regulamin organizacyjny Uczelni. 

§ 3. 

Racjonalne gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi powinno 
prowadzić do agregowania i planowej realizacji zamówień publicznych w 
Uczelni, w celu uniknięcia udzielania wielokrotnie tych samych zamówień 
do 130 000 zł netto, zgodnie z Ustawą, która zakazuje podziału 
zamówienia na części lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia 
stosowania przepisów Ustawy. 

Rozdział II 
Podstawowe definicje i informacje 

§ 4. 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa, o: 

1) 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; 

2) 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; 

3) dokumentach zamówienia - należy przez to rozumieć dokumenty 
sporządzone przez Zamawiającego lub dokumenty, do których 
Zamawiający się odwołuje, służące do określenia lub opisania 
warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz 
opis potrzeb i wymagań; 

4) 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 
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opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub 
instalację; 

5) dysponencie - należy przez to rozumieć osobę, działającą w  sposób 
celowy i oszczędny w oparciu o stosowne pełnomocnictwo, 
uprawniające do dysponowania środkami finansowymi Uczelni, z 
zachowaniem zasad polegających, na: 

a) uzyskiwaniu najlepszych efektów z danych nakładów, 

b) optymalnym doborze metod i środków służących osiągnięciu 
założonych celów, 

c) terminowej realizacji zadań, 

d) dochowaniu wysokości kwot i terminów wynikających z wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań; 

6) jednostkach administracji centralnych – należy przez to rozumieć 
jednostki administracyjne wyszczególnione w strukturze organizacyjnej 
Uczelni, za wyjątkiem wydziałów i jednostek istniejących w ramach 
wydziałów;  

7) jednostce organizacyjnej Uczelni – należy przez to rozumieć jednostki  
administracji centralnej, wydziały lub inne jednostki organizacyjne 
Uczelni;  

8) kierującym pionem jednostek administracji centralnej – należy przez to 
rozumieć odpowiednio rektora, prorektora, dyrektora generalnego, 
dyrektora finansowego, głównego księgowego, któremu podlegają 
jednostki administracji centralnej, zgodnie z podległością jednostek 
określoną w strukturze organizacyjnej Uczelni; 

9) kierowniku Zamawiającego - należy przez to rozumieć rektora Uczelni 
oraz osoby upoważnione przez rektora, o których mowa w dalszej 
części Regulaminu; 

10) komisji przetargowej – należy przez to rozumieć zespół powoływany 
przez kierownika Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

11) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć wynik całości robót 
budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, 
który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną; 

12) pisemności – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji 
przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można 
odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej; 

13) postępowaniu - należy przez to rozumieć uporządkowany ciąg 
czynności prowadzący do wyboru najkorzystniejszej oferty; 

14) protokole z przeprowadzonego postępowania - należy przez to 
rozumieć dokument sporządzany w formie elektronicznej w dniu 
udzielenia zamówienia przez osobę prowadzącą postępowanie, 
zatwierdzany przez dysponenta; przy czym dniem udzielenia 
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zamówienia jest dzień zakupu, a w przypadku złożenia zamówienia / 
zlecenia lub zawarcia umowy–odpowiednio data zamówienia / zlecenia 
lub zawarcia umowy; 

15) 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 grudnia 2002 r., str. 1, z późn. zm.) lub obiektu 
budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą 
dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez 
Zamawiającego; 

16) 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); 

17) usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są 
robotami budowlanymi lub dostawami; 

18) Wspólnym Słowniku Zamówień (Kod CPV) – jednolity system 
klasyfikacji udzielanych zamówień publicznych, którego celem jest 
standaryzacja terminologii wykorzystywanej przy dokonywaniu opisu 
przedmiotu zamówienia przez instytucje zamawiające. Obowiązek 
posługiwania się kodem CPV w procesie opisu przedmiotu zamówienia 
publicznego wynika bezpośrednio z Ustawy; zestawienie kodów CPV 
znajduje się na stronie www.uzp.gov.pl; 

19) 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; 

20) zamówieniu - należy przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną 
między Uczelnią a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez 
Uczelnię od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub 
usług; 

21) zamówieniu z dziedziny nauki – należy przez to rozumieć zamówienie, 
którego 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. 

§ 5. 

1. Podstawowymi założeniami Ustawy, na podstawie której opracowano 
Regulamin, są: 
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1) zasada uczciwej konkurencji – wymaga od Uczelni przeprowadzenia 
postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami 
oraz interesem innego przedsiębiorcy bądź klienta, zapewniający 
dostęp grupom wykonawców i ograniczający wykorzystywanie 
pozycji monopolistycznej przez inne podmioty; 

2) zasada równości – zgodnie z nią Zamawiający nie może preferować 
ani dyskryminować żadnego z podmiotów przystępujących do 
postępowania o udzielenie zamówienia; powinni oni być traktowani 
przez Uczelnię na równych prawach w toku całego postępowania, a 
stawiane im wymagania powinny być jasne i znane w chwili 
przygotowywania ofert; 

3) zasada bezstronności i obiektywizmu – zakazuje między innymi 
uczestniczenia w postępowaniu osób związanych z wykonawcą; 

4) zasada efektywności – wymaga wyboru oferty najkorzystniejszej 
ekonomicznie, którą należy rozumieć jako ofertę uwzględniającą 
efektywność kosztową, aspekty jakościowe, środowiskowe lub 
społeczne związane z przedmiotem zamówienia; 

5) zasada jawności – oznacza, że informacje i dokumenty z 
postępowania powinny być powszechnie dostępne, z wyłączeniem 
sytuacji wskazanych w Ustawie; 

6) zasada przejrzystości – wymaga, aby postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego zawierało jasne reguły i aby istniały środki 
do weryfikacji prawidłowości ich stosowania oraz wcześniej 
ustalone kryteria, na podstawie których Zamawiający podejmuje 
czynności; 

7) zasada pisemności – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia 
informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, 
które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Zamawiający udziela zamówienia w sposób zapewniający: 

1) najlepszą jakość dostaw, usług i 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.   

Rozdział III 

Uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność za przygotowanie i 
realizację zamówień publicznych  

§ 6. 

1. Za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych odpowiada rektor Uczelni.  
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2. Rektor może powierzyć wykonywanie zastrzeżonych dla niego 
czynności innej osobie, zgodnie z art. 52 ust. 2 Ustawy.  

3. Za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych odpowiadają także, w zakresie w 
jakim wykonywały czynności w postępowaniu lub czynności w 
przygotowaniu postępowania, pracownicy jednostek organizacyjnych 
Uczelni oraz członkowie komisji przetargowej. 

§ 7. 

1. Czynności zastrzeżone dla kierownika Zamawiającego to czynności o 
charakterze decyzyjnym, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik 
postępowania. 

2. Podejmowanie decyzji o wyłączeniu danej dostawy/usługi/roboty 
budowlanej ze stosowania przepisów Ustawy lub Regulaminu następuje 
wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i zastrzeżone jest do 
wyłącznej kompetencji rektora Uczelni lub osoby upoważnionej, 
zgodnie z § 6 ust. 2.  

§ 8. 

1. Osoby dokonujące poszczególnych czynności lub biorące udział w 
przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
odpowiadają za wykonanie danych czynności zgodnie z przepisami 
Ustawy.  

2. Dysponent składający wniosek zakupowy odpowiada za wskazanie 
źródła finansowania. 

3. W przypadku robót budowlanych i usług projektowych wniosek 
zakupowy składa kierownik Sekcji Inwestycji. Za zgodne z przepisami 
Ustawy opisanie przedmiotu zamówienia: dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu 
inwestorskiego i przedmiaru robót, a dla usług projektowych 
odpowiednio, za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz 
z planem kosztów odpowiadają pracownicy Sekcji Inwestycji, z 
zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2. 

4. Pracownicy Uczelni nie ponoszą odpowiedzialności za opisanie 
przedmiotu zamówienia, jeżeli czynność ta została wykonana przez 
osobę działającą jako pełnomocnik Uczelni, obowiązaną do opisania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą oraz która ponosi w tym 
zakresie odpowiedzialność wynikającą z przepisów dotyczących 
naruszenia dyscypliny finansów publicznych.  

5. Członkowie komisji przetargowej odpowiadają za wykonywanie 
powierzonych im czynności, określonych w Regulaminie pracy komisji 
przetargowej, wprowadzonym zarządzeniem rektora Uczelni.   

Rozdział IV 

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych 
w zakresie udzielania zamówień publicznych 

§ 9. 



 

10 

 

 

Niezastosowanie oraz naruszenie zasad określonych w § 5 skutkuje w 
myśl przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych odpowiedzialnością 
osoby, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów 
publicznych, osoby której można przypisać winę w czasie popełnienia 
naruszenia, a także osoby, która wydała polecenie wykonania czynu 
naruszającego dyscyplinę finansów publicznych. Odpowiedzialność taka 
jest ponoszona niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej czy 
odpowiedzialności opartej na innych przepisach ustawowych. 

Rozdział V 

Planowanie zamówień publicznych 

§ 10. 

1. Dysponent sporządza w systemie TETA, w terminie wyznaczonym 
przez kierownika Sekcji Zamówień Publicznych, plan zamówień 
publicznych dotyczący środków finansowych Uczelni, którymi 
dysponuje, wprowadzając wszystkie niezbędne dane do 
Zintegrowanego Systemu Informatycznego, służącego planowaniu 
zamówień. Przygotowanie planu zamówień rozpoczyna się po 
zaopiniowaniu przez uprawniony organ prowizorium budżetowego na 
kolejny rok. 

2. W przypadku projektów europejskich plan zamówień publicznych oraz 
jego korekty na podstawie budżetu projektu, na cały okres trwania 
projektu, przygotowuje koordynator lub kierownik projektu lub inna 
osoba upoważniona do dysponowania środkami finansowymi projektu. 

3. Na podstawie danych z planów zamówień publicznych jednostek 
organizacyjnych Uczelni, kierownik Biura Inwestycji i Zakupów 
sporządza plan postępowań na zakupy aparatury i urządzeń naukowo-
badawczych, który ustala z zainteresowanymi jednostkami 
organizacyjnymi Uczelni poprzez określenie wstępnych terminów 
składania wniosków o rozpoczęcie odpowiednich procedur zakupowych. 

4. Kierownik Biura Inwestycji i Zakupów przekazuje sporządzony plan 
postępowań na zakup aparatury i urządzeń naukowo-badawczych 
kierownikowi Sekcji Zamówień Publicznych, celem opublikowania przez 
niego planu wszystkich postępowań o udzielenie zamówień, jakie 
przewiduje się przeprowadzić dla Uczelni w danym roku finansowym, o 
czym mowa w ust. 12. 

5. Na podstawie danych z planów zamówień publicznych jednostek 
organizacyjnych Uczelni, kierownik Uczelnianego Ośrodka 
Informatycznego sporządza plan postępowań na zakupy sprzętu 
komputerowego i oprogramowania. Planowanie powinno odbywać się z 
uwzględnieniem zasady standaryzacji sprzętu komputerowego, z tym, 
że bazowe konfiguracje oraz rodzaj oprogramowania ustala Uczelniany 
Ośrodek Informatyczny. Odstępstwo od tej zasady możliwe jest 
wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wymaga 
akceptacji Uczelnianego Ośrodka Informatycznego. 
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6. Kierownik Uczelnianego Ośrodka Informatycznego przekazuje 
sporządzony plan postępowań na zakupy sprzętu komputerowego i 
oprogramowania kierownikowi Sekcji Zamówień Publicznych, celem 
opublikowania przez niego planu wszystkich postępowań o udzielenie 
zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić dla Uczelni w danym 
roku finansowym, o czym mowa w ust. 12. 

7. Plany postępowań, o których mowa w ust. 3 i 5, muszą zawierać, co 
najmniej: 

1) nazwę grupy rodzajowej zamówienia; 

2) orientacyjną wartość planowanych zakupów; 

3) określenie procedury: do lub powyżej kwoty, o której mowa w art. 
2 ust. 1 pkt 1 Ustawy oraz do lub powyżej progów unijnych; 

4) wstępny planowany termin rozpoczęcia procedury o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

8. Plan postępowań na remonty, roboty budowlane i projekty 
architektoniczne sporządza kierownik Sekcji Inwestycji, na podstawie: 

1) potrzeb wykazanych przez jednostki organizacyjne Uczelni w planie 
remontów ze środków centralnych oraz 

2)  wniosków przekazanych przez jednostki organizacyjne Uczelni w 
zakresie ich potrzeb inwestycyjnych, zatwierdzonych przez 
dysponenta środków. 

9. Plan postępowań, o którym mowa w ust. 8, musi zawierać, co 
najmniej: 

1) nazwę zadania; 

2) orientacyjną wartość zamówienia; 

3) wstępny planowany termin rozpoczęcia procedury o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

4) planowany okres realizacji zamówienia. 

10. Kierownik Sekcji Inwestycji przekazuje sporządzony plan postępowań 
na roboty budowlane i projekty architektoniczne kierownikowi Sekcji 
Zamówień Publicznych, celem opublikowania przez niego planu 
wszystkich postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się 
przeprowadzić dla Uczelni w danym roku finansowym, o czym mowa w 
ust. 12. 

11. Za prawidłowe zaplanowanie procedur zakupowych dla pozostałych 
wydatków, z wyłączeniem: wydatków w ramach projektów 
europejskich, aparatury i urządzeń naukowo-badawczych, sprzętu 
komputerowego i oprogramowania oraz robót budowlanych i projektów 
architektonicznych, odpowiada kierownik Sekcji Zamówień Publicznych. 

12. Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych nie później niż w terminie 30 
dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony 
organ sporządza plan wszystkich postępowań o udzielenie zamówień, 
jakie przewiduje się przeprowadzić dla Uczelni w danym roku 
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finansowym. Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych zamieszcza plan 
postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie 
internetowej Uczelni. Plan postępowań może ulec zmianie w przypadku 
korekt planów, o których mowa w ust. 13. 

13. Jeżeli w trakcie roku, po sporządzeniu planu zamówień publicznych 
danej jednostki organizacyjnej, w związku z otrzymaną dotacją lub 
dofinansowaniem, zachodzi konieczność realizacji wcześniej 
niezaplanowanej dostawy, usługi bądź roboty budowlanej, jednostka 
organizacyjna Uczelni, której plan dotyczy, jest zobowiązana do 
niezwłocznego dokonania korekty planu zamówień publicznych, jednak 
nie później niż w terminie do 1. miesiąca od dnia otrzymania decyzji 
lub podpisania umowy o dofinansowanie. 

14. Za terminowe sporządzenie planu zamówień publicznych danej 
jednostki organizacyjnej oraz jego ewentualnych korekt odpowiada 
dysponent.  

 Rozdział VI 

 Ogólne zasady przygotowania postępowania  

§ 11. 

Szacowanie wartości zamówienia 

1. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia należy 
dokonać szacowania wartości zamówienia, w szczególności w celu 
ustalenia:  

1) czy istnieje obowiązek stosowania Ustawy; 

2) czy wydatek ma pokrycie w planie rzeczowo – finansowym Uczelni.  

2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób 
szczegółowy należy przestrzegać przepisów działu I, rozdziału 5 
Ustawy.  

3. Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe 
wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług. 

4. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się: 

1) na dostawy i usługi - nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) na roboty budowlane - nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia dla dostaw i usług polega 
na porównaniu minimum trzech cen oferowanych produktów lub usług 
dostępnych, między innymi, w katalogach, folderach, na stronach 
internetowych lub w złożonych w dowolnej formie ofertach cenowych, w 
tym telefonicznie.  

6. W przypadku braku możliwości porównania minimum trzech cen należy 
wskazać w notatce z szacowania wartości zamówienia okoliczności 
uzasadniające ten fakt. Dopuszcza się wówczas określenie szacunkowej 
wartości zamówienia w oparciu o uzyskaną mniejszą ilość cen. 
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7. Wartość zamówienia na roboty budowlane oblicza 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 dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 
2021 r. poz. 2351, z późn. zm.); 

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. 

8. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia 
się łączną wartość robót budowlanych zaplanowanych do realizacji w 
danym obiekcie budowlanym wraz z wartością dostaw i usług 
niezbędnych do wykonywania robót budowlanych, oddanych przez 
Uczelnię do dyspozycji wykonawcy. 

9. Zamawiający ustala, czy w przypadku zlecania dostaw, usług lub robót 
budowlanych występuje jedno lub kilka odrębnych zamówień lub 
dopuszcza składanie ofert częściowych, biorąc pod uwagę łączne 
spełnienie, następujących kryteriów: 

1) tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy/usługi/roboty 
budowlane tożsame rodzajowo lub  funkcjonalnie); 

2) tożsamość czasowa zamówienia w perspektywie danego roku 
kalendarzowego (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym 
czasie); 

3) tożsamość podmiotowa zamówienia (możliwość wykonania danego 
zamówienia przez jednego wykonawcę odnośnie poszczególnego 
rodzaju przedmiotu zamówienia). 

10. Realizacja zamówień nie może prowadzić do celowego dzielenia 
zamówienia na części, a tym samym uniknięcia stosowania przepisów 
Ustawy i Regulaminu.  

§ 12. 

Osoba opisująca przedmiot zamówienia oraz szacująca jego wartość 
zobowiązana jest wykonywać te czynności z należytą starannością.  

§ 13. 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i 
wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzględniając 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 
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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 także nazwy i kody 
określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (kody CPV). 

4. 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, produktów lub usług.  

5. Przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, jeżeli Zamawiający nie może opisać 
przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały 
sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 

6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa 
w ust. 5, Zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia 
kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

7. Każdy opis przedmiotu zamówienia dotyczący: 

1) zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania należy 
skonsultować z Uczelnianym Ośrodkiem Informatycznym; 

2) zakupu aparatury i urządzeń naukowo-badawczych należy 
skonsultować z Sekcją Zakupów i Aparatury; 

3) robót budowlanych i remontów należy skonsultować z Sekcją 
Inwestycji. 

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

9. W przypadku realizacji zamówień poniżej kwoty 130 000 zł netto w 
skali Uczelni, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się wskazanie 
w opisie przedmiotu zamówienia konkretnych nazw, znaków 
towarowych czy producentów zamawianego przedmiotu. 

§ 14. 

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

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

2. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa 
Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań 
dotyczących dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje 
się przez odesłanie do tego aktu. 

§ 15. 

Sposób opisywania zamówień na roboty budowlane  

1. Zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za 
pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 

3. 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. 

Rozdział VII 

Wniosek zakupowy 

§ 16.  

1. W celu realizacji zamówienia publicznego, jednostki organizacyjne 
Uczelni sporządzają wniosek zakupowy, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Wnioski zakupowe składają dysponenci zgodnie z nadanymi 
uprawnieniami. 

3. Wniosek zakupowy powinien zawierać: 

1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określony w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań i 
okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty; 

2) szacowaną wartość zamówienia; 

3) imię i nazwisko osoby / osób dokonującej / dokonujących 
szacowania wartości zamówienia i opisującej / opisujących 
przedmiot zamówienia; 

4) przewidywany termin realizacji zamówienia; 

5) inne istotne informacje dotyczące realizacji zamówienia, w tym 
propozycję kryteriów oceny ofert, w szczególności w przypadku 
zamówienia od 130 000 zł netto; 



 

16 

 

 

6) wysokość przeznaczonych środków finansowych oraz źródło 
zabezpieczenia. 

4. Wniosek zakupowy podlega:  

1) zaakceptowaniu przez osoby, o których mowa w ust. 2; 

2) zaakceptowaniu przez głównego księgowego Uczelni 
potwierdzającego źródło finansowania oraz wysokość środków 
finansowych  przeznaczonych na realizację zamówienia; 

3) zaopiniowaniu przez kierownika Sekcji Zamówień Publicznych 
wyboru trybu postępowania. 

5. Główny księgowy ma prawo do niezaakceptowania wniosku 
zakupowego w przypadku braku wystarczającej ilości środków 
finansowych na realizację zamówienia, stwierdzenia braku celowości 
wydatku lub w innym przypadku uzasadnionym interesem Uczelni. 

6. Jednostki organizacyjne Uczelni zobligowane do składania 
elektronicznego wniosku zakupowego, sporządzają go zgodnie z 
instrukcją dostępną na stronie www.pomoc.po.edu.pl. 

Rozdział VIII 

Realizacja zamówień poniżej kwoty 130 000 zł netto  

§ 17.  

Zamówienia, których wartość w skali Uczelni jest mniejsza od kwoty 130 
000 zł netto (zamówienia poniżej progu stosowania Ustawy), realizowane 
są przez poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni na podstawie zasad 
określonych w niniejszym rozdziale.  

§ 18. 

1. Do zamówień, o których mowa w niniejszym rozdziale, należy 
stosować obowiązujące zasady gospodarki finansowej, wynikające z 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o 
wydatkowaniu środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, z 
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów. Wydatkowanie środków publicznych winno być racjonalne i 
najkorzystniejsze, celem terminowego zrealizowania zadań, z 
zachowaniem zasady jawności i uczciwej konkurencji, poprzez 
zachowanie należytej staranności dla wyboru najkorzystniejszej oferty; 
wydatki publiczne powinny być dokonywane zgodnie z przepisami 
dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. 

2. Udzielenie zamówienia powinno nastąpić w oparciu o najkorzystniejszą 
ekonomicznie i jakościowo ofertę. Należy zapewnić racjonalizację 
ponoszonych kosztów i wydatków, przy założeniu, że najlepszą jakość 
zamówienia można uzyskać przy zachowaniu największych 
oszczędności. 

3. Zamawiający udziela zamówienia przestrzegając prawa wspólnotowego 
i krajowego z zachowaniem zasad określonych w § 5. 

§ 19. 

http://www.pomoc.po.edu.pl/
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Jednostki organizacyjne Uczelni przed dokonaniem zamówienia 
zobowiązane są zbadać rynek i wybrać wykonawcę, który proponuje 
najniższą cenę za przedmiot zamówienia, lub też jego oferta jest 
najkorzystniejsza z innych, ważnych dla Uczelni powodów: terminu 
wykonania, okresu gwarancji, jakości, miejsca realizacji i innych.    
 

§ 20. 

Zamówienia do 5 000 zł netto  

1. Realizacja zamówienia, którego wartość nie przekracza 5 000 zł netto 
włącznie w skali jednostki organizacyjnej Uczelni wymaga jedynie 
oszacowania jego wartości i złożenia wniosku zakupowego, o którym 
mowa w rozdziale VII. 

2. Zamówienia te mogą być realizowane zgodnie z procedurami, o których 
mowa w dalszej części niniejszego rozdziału. 

3. Realizację zamówień może poprzedzać złożenie zamówienia/zlecenia 
lub zawarcie umowy w formie pisemnej z wybranym wykonawcą 
podpisanych przez dysponenta. 

§ 21. 

Zamówienia powyżej 5 000 zł netto do 50 000 zł netto  

1. Realizacja zamówień o wartości mieszczącej się w przedziale powyżej 5 
000 zł netto a 50 000 zł netto włącznie w skali jednostki organizacyjnej 
Uczelni, następuje po: 

1) złożeniu wniosku zakupowego; 

2) przeprowadzeniu badania rynku poprzez porównanie minimum 
trzech cen oferowanych produktów lub usług dostępnych w 
katalogach, folderach, na stronach internetowych lub w złożonych 
w dowolnej formie ofertach cenowych, w tym telefonicznie 
(dowody potwierdzające badanie rynku powinny stanowić 
załączniki do protokołu, o którym mowa w § 25 Regulaminu); 

3) złożeniu notatki z szacowania wartości zamówienia 
potwierdzającej przeprowadzenie badania rynku, zawierającej 
także oświadczenia dotyczące odpowiedzialności za opisanie 
przedmiotu zamówienia i należyte ustalenie jego wartości. 
Notatka stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Przy udzieleniu zamówienia można wykorzystać i zawrzeć w notatce, o 
której mowa w ust. 1 pkt 3), informacje z rozeznania rynku wykonane 
celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia przeprowadzonego 
na zasadach, o których mowa w § 11 ust. 4 i 5 Regulaminu. 

3. Badanie rynku można także przeprowadzić poprzez wysłanie zapytania 
ofertowego w formie pisemnej za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej (w szczególności poczty e-mail) do co najmniej trzech 
wykonawców z wyjątkiem sytuacji, w których zamówienie może być 
wykonane tylko przez jednego wykonawcę.  



 

18 

 

 

4. W przypadku zamówienia, które może być zrealizowane tylko przez 
jednego wykonawcę, osoba opisująca przedmiot zamówienia i 
szacująca jego wartość zobowiązana jest do uzasadnienia takiego 
przypadku w notatce z szacowania wartości zamówienia oraz w 
protokole z przeprowadzonego postępowania, w formie oświadczenia 
własnego lub oświadczenia własnego wykonawcy. 

5. Wzór zapytania ofertowego, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik 
nr 3 do Regulaminu. Zapytanie do złożenia oferty podpisuje dysponent. 

6. Oferty w odpowiedzi na zapytanie mogą być składane przez 
wykonawców na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 
załącznik nr 4 do Regulaminu.  

7. Realizację zamówień może poprzedzać złożenie zamówienia / zlecenia 
lub zawarcie umowy w formie pisemnej z wybranym wykonawcą 
podpisanych przez dysponenta. 

8. W przypadku nieotrzymania minimum trzech ofert w ramach 
rozeznania rynku należy wskazać w protokole z przeprowadzonego 
postępowania okoliczności uzasadniające ich brak. Wówczas 
dopuszczalne jest określenie udzielenie zamówienia w oparciu  
o uzyskaną / uzyskane ofertę / oferty. 

§ 22. 

1. Istnieje możliwość udzielenia zamówienia wykonawcy, który jako 
jedyny złożył ofertę.  

2. Dopuszcza się możliwość udzielenia zamówienia wykonawcy, który nie 
zaoferował najniższej ceny. W takim przypadku pracownik prowadzący 
postępowanie musi wykazać, że oferta wybranego wykonawcy jest 
korzystniejsza z innych ważnych powodów dotyczących warunków 
realizacji zamówienia lub też wynegocjowano najkorzystniejsze 
warunki realizacji zamówienia. Uzasadnienie wyboru winno znaleźć się 
w protokole z przeprowadzonego postępowania, o którym mowa w § 
25. 

3. Możliwe jest udzielenie zamówienia wykonawcy, którego oferty nie 
znano szacując wartość zamówienia. Oferta tego wykonawcy musi być 
jednak korzystniejsza od ofert, na podstawie których dokonano 
szacowania. 

§ 23. 

Zamówienia powyżej 50 000 zł netto a poniżej 130 000 zł netto 

Realizacja zamówień powyżej 50 000 zł netto w skali jednostki 
organizacyjnej Uczelni, a poniżej 130 000 zł netto w skali Uczelni, 
następuje po zawarciu umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze 
upublicznienia zaproszenia do składania ofert na stronie internetowej 
http://www.przetargi.po.edu.pl/.  

§ 24. 

http://www.przetargi.po.edu.pl/
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1. Procedura zamówienia, o której mowa w § 23 jest realizowana przez 
Sekcję Zamówień Publicznych, a w przypadku zakupów aparatury i 
urządzeń naukowo-badawczych przez Sekcję Zakupów i Aparatury. 

2. Realizacja procedury zamówienia odbywa się po złożeniu wniosku 
zakupowego i notatki z szacowania wartości zamówienia oraz 
skierowaniu w formie elektronicznej do kierownika odpowiednio Sekcji 
Zamówień Publicznych lub Biura Inwestycji i Zakupów: 

1) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia; 

2) informacji dotyczącej terminu realizacji zamówienia przez 
wykonawcę; 

3) informacji dotyczącej proponowanych kryteriów oceny ofert jakimi 
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów; 

4) informacji dotyczącej propozycji opisu warunków udziału w 
postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków, w przypadku ich wymagania; 

5) istotnych postanowień umowy, ważnych i niezbędnych dla 
wnioskującego, które to postanowienia zostaną zawarte we wzorze 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

3. Termin na składanie ofert wyznaczony w zaproszeniu nie może być 
krótszy niż 5 dni. 

4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu 
postępowania zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru wykonawcy z uwagi na brak 
złożonych ofert, brak ofert spełniających wymagania i warunki udziału 
w postępowaniu lub sytuację, w której wszystkie złożone oferty 
przewyższają kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 
realizację zamówienia, stosuje się procedurę polegającą na wysłaniu 
zaproszenia do składania ofert do trzech potencjalnych wykonawców 
wyznaczając termin na złożenie oferty nie krótszy niż 5 dni. 

6. Zaproszenie do składania ofert, o którym mowa w ust. 5, kieruje w 
formie elektronicznej do potencjalnych wykonawców wskazanych przez 
wnioskującego, odpowiednio Sekcja Zamówień Publicznych lub Sekcja 
Zakupów i Aparatury.  

7. Zaproszenie do składania ofert zawiera treść tożsamą z treścią 
zaproszenia, o którym mowa w § 23. 

8. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia postępowania w sposób 
opisany w ust. 5 istnieje możliwość udzielenia zamówienia wykonawcy 
wybranemu przez wnioskującego bez stosowania procedur niniejszego 
paragrafu. Uzasadnienie takiego postępowania należy zawrzeć w 
protokole z przeprowadzonego postępowania. 

 

§ 25. 
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Protokół z przeprowadzonego postępowania, unieważnienie 
postępowania 

1. Pracownik prowadzący w imieniu Uczelni postępowanie, celem którego 
jest wyłonienie wykonawcy, zobowiązany jest do dokumentowania 
podejmowanych działań oraz ich efektów. 

2. Pracownik prowadzący postępowanie sporządza protokół z 
przeprowadzonego postępowania o wartości poniżej kwoty 130 000 zł, 
którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 

3. Protokół sporządza się w dniu dokonania zakupu lub unieważnienia 
postępowania z uwzględnieniem ust. 4. 

4. Jeśli zakup poprzedzony był złożeniem zamówienia / zlecenia lub 
zawarciem umowy – datą sporządzenia protokołu jest odpowiednio 
data złożenia zamówienia / zlecenia lub data zawarcia umowy.  

5. Protokół po zatwierdzeniu przez dysponenta przechowywany jest w 
jednostce organizacyjnej Uczelni realizującej postępowanie. 

6. Protokołu nie sporządza się dla zamówień do kwoty 5 000 zł netto 
włącznie, o których mowa w § 20. 

7. Zamawiający zamyka postępowanie poprzez jego unieważnienie, 
jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty;  

2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymagań i warunków udziału 
w postępowaniu postawionych przez Zamawiającego; 

3) Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy z naruszeniem zasad 
określonych w Regulaminie; 

4) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty. 

8. Możliwe jest także unieważnienie postępowania na każdym jego etapie 
bez podania przyczyny. 

§ 26. 

Rejestr zamówień 

1. Każda z jednostek organizacyjnych Uczelni udzielająca zamówień 
publicznych o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto zobowiązana 
jest do prowadzenia rejestru zamówień, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu oraz przechowywania go 
wraz z protokołami z przeprowadzonych postępowań i załącznikami do 
nich przez okres wskazany w instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z 
dokumentacją. 

2. Wydatki o wartości poniżej 130 000 zł netto realizowane przez 
samorząd studencki i samorząd doktorantów rejestrowane są w 
rejestrze prowadzonym przez Kancelarię Rektora Uczelni, która 
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przechowuje rejestr i protokoły z przeprowadzonych postępowań wraz 
z załącznikami.  

§ 27. 

Zamówienia finansowane / współfinansowane ze źródeł 
zewnętrznych 

1. W przypadku realizowania dostaw, usług lub robót budowlanych w 
ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych z funduszy 
Unii Europejskiej lub z innych źródeł zewnętrznych, przepisy 
niniejszego rozdziału stosuje się, jeśli szczegółowe przepisy, wytyczne 
lub postanowienia umowy dotyczące realizowania projektu nie 
stanowią inaczej. 

2. W przypadku gdy przepisy dotyczące realizowania projektów są 
bardziej restrykcyjne, stosuje się zasady wynikające z tych przepisów. 

3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wprowadzenie odrębnych 
regulaminów dotyczących postępowania w przypadku realizacji 
zamówień publicznych w ramach poszczególnych programów 
operacyjnych.  

Rozdział IX 

Realizacja zamówień o wartości równej lub przewyższającej kwotę 
określoną w art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy (130 000 zł netto) 

§ 28. 

Zamówienia publiczne, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 
zł netto udzielane są zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie i 
prowadzone przez Sekcję Zamówień Publicznych. 

§ 29. 

1. Kierownik Zamawiającego przed wszczęciem postępowania 
każdorazowo powołuje komisję przetargową. 

2. Komisja przetargowa działa w oparciu o przepisy Ustawy. Powołanie 
komisji zamieszczone jest we wniosku zakupowym, a w przypadku 
stosowania elektronicznego wniosku zakupowego, powołanie komisji 
ma postać odrębnego dokumentu sporządzanego według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu. 

3. Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika 
Zamawiającego powoływanym przez niego do dokonywania 
powierzonych jej czynności w trakcie przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania. 

4. Szczegółową organizację i tryb pracy oraz zakres obowiązków 
członków komisji przetargowej reguluje Regulamin pracy komisji 
przetargowej, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Politechnice Opolskiej  
w Opolu oraz Regulaminu pracy komisji przetargowej. 

§ 30. 
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1. Wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego odbywa 
się po złożeniu wniosku zakupowego i notatki z szacowania wartości 
zamówienia oraz skierowaniu w formie elektronicznej do kierownika 
Sekcji Zamówień Publicznych: 

1) szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia przygotowanego 
zgodnie z zasadami określonymi w § 13; 

2) informacji dotyczącej terminu realizacji zamówienia przez 
wykonawcę; 

3) informacji dotyczącej proponowanych kryteriów oceny ofert jakimi 
Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów; 

4) informacji dotyczącej propozycji opisu warunków udziału w 
postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków, w przypadku ich wymagania; 

5) istotnych postanowień umowy ważnych i niezbędnych dla 
wnioskującego, które to postanowienia zostaną zawarte we wzorze 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku zamówienia współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej do wniosku należy dołączyć kopię umowy o 
dofinansowanie projektu, chyba że została ona już przekazana z innym 
wnioskiem. 

3. Dokumenty wymagane do wszczęcia procedury wskazane w ust. 1 
przekazuje się do Sekcji Zamówień Publicznych w odpowiednim 
terminie, z uwzględnieniem: 

1) czasu na przygotowanie postępowania; 

2) terminów ustawowych obowiązujących przy zastosowaniu 
wymaganych procedur; 

3) czasu pracy komisji przetargowej potrzebnego na badanie i ocenę 
ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty; 

4) terminów ustawowych, po upływie których może zostać zawarta 
umowa.  

4. W związku z treścią ust. 3 dokumenty należy składać możliwie jak 
najszybciej przed planowanym terminem zawarcia umowy, jednak nie 
później, niż: 

1) 30 dni przed planowanym zawarciem umowy dla zamówień na 
dostawy i usługi, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów 
unijnych; 

2) 40 dni przed planowanym zawarciem umowy dla zamówień na 
roboty budowlane, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
progów unijnych; 

3) 80 dni przed planowanym zawarciem umowy, dla wszystkich 
zamówień, o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej progi 
unijne. 
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5. Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych nadaje numer sprawy w 
prowadzonym przez Sekcję rejestrze zamówień, o wartości równej lub 
przewyższającej kwotę 130 000 zł netto. Wzór rejestru zamówień 
stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu. 

§ 31. 

Na każdym etapie realizacji zamówienia publicznego pracownicy Uczelni 
mogą zwracać się o pomoc, w tym prawną do Sekcji Zamówień 
Publicznych, która współpracuje z radcą prawnym Uczelni, w zakresie 
interpretacji przepisów Ustawy. 

Rozdział X 

Realizacja zamówień z dziedziny nauki 

§ 32. 

1. Zamówienia z dziedziny nauki o wartości mniejszej niż 130 000 zł 
netto udzielane są na zasadach określonych w Regulaminie, w 
zależności od ich wartości.  

2. Zamówienia z dziedziny nauki, których wartość mieści się w przedziale 
od 130 000 zł netto do 215 000 euro netto, wyłączone ze stosowania 
Ustawy na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) Ustawy, udzielane są na 
zasadach określonych w Regulaminie w drodze ich upublicznienia na 
stronie internetowej http://www.przetargi.po.edu.pl/. Do zaproszenia 
do składania ofert stosuje się zasady określone w § 24.  

3. W odniesieniu do zamówień, o którym mowa w ust. 2 dodatkowo mają 
zastosowanie, następujące postanowienia: 

1)  złożenie wraz z wnioskiem zakupowym i notatką z szacowania 
wartości zamówienia pisemnego uzasadnienia wnioskodawcy, że 
dane zamówienie jest zamówieniem z dziedziny nauki w rozumieniu 
§ 4 ust. 21. Wzór oświadczenia wraz z uzasadnienia stanowi 
załącznik nr 9 do Regulaminu; 

2)  udzielanie zamówień w sposób zapewniający przejrzystość, równe 
traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia 
oraz uwzględnianie okoliczności mających wpływ na jego udzielenie; 

3) nieudostępnianie informacji związanych z zamówieniem z dziedziny 
nauki stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot 
zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed 
zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie 
mogą być one udostępniane; 

4) Sekcja Zakupów i Aparatury lub Sekcja Zamówień Publicznych 
zamieszcza niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie 
Informacji Publicznej informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny 
nauki, podając firmę lub imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto 
umowę o wykonanie zamówienia albo informację o nieudzieleniu 
zamówienia. 

http://www.przetargi.po.edu.pl/
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4. Zamówienia z dziedziny nauki o wartości równej lub przekraczającej 
215 000 euro netto prowadzone są przez Sekcję Zamówień 
Publicznych oraz udzielane są zgodnie z Ustawą i postanowieniami 
rozdziału IX Regulaminu. 

Rozdział XI 

Umowy w sprawach zamówień publicznych 

§ 33. 

1. Sekcja Zamówień Publicznych przygotowuje projekty umów w 
sprawach zamówień publicznych, zawieranych w wyniku postępowań 
przeprowadzonych na podstawie przepisów Ustawy. 

2. Projekty umów zawieranych w wyniku procedury przewidzianej dla 
zakupów powyżej 50 000 zł netto w skali jednostki organizacyjnej 
Uczelni, a poniżej 130 000 zł netto oraz dla zakupów z dziedziny nauki 
od 130 000 zł netto do 215 000 euro netto w skali Uczelni, 
przygotowuje odpowiednio Sekcja Zamówień Publicznych lub Sekcja 
Zakupów i Aparatury. 

3. Projekty umów w sprawach zamówień publicznych do kwoty 50 000 zł 
netto w skali jednostki organizacyjnej Uczelni przygotowuje pracownik 
prowadzący postępowanie, jeśli na etapie postępowania przewidziano 
zawarcie takiej umowy.  

§ 34. 

1. Umowy zawierane z wykonawcami powinny w należyty sposób 
zabezpieczać interesy Uczelni, w szczególności poprzez: 

1) dokładne oznaczenie wykonawcy i adresu jego siedziby lub miejsca 
wykonywania działalności gospodarczej, z uwzględnieniem 
wskazania formy prawnej wykonawcy i podania jego numeru 
identyfikacji podatkowej (NIP) i regonu; 

2) wskazanie podstawy prawnej dokonania zamówienia publicznego; 

3) wskazanie terminu wykonania przedmiotu umowy; 

4) dokładne określenie przedmiotu i zakresu umowy; 

5) wskazanie wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy; 

6) określenie minimum 21-dniowego terminu płatności, liczonego od 
dnia doręczenia Uczelni prawidłowo wystawionej faktury VAT lub 
rachunku z zaznaczeniem, iż dniem zapłaty jest dzień obciążenia 
rachunku bankowego Uczelni; 

7) wskazanie sankcji za niedotrzymanie warunków umowy, z 
uwzględnieniem w szczególności kar umownych oraz warunków 
odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z winy wykonawcy; 

8) zamieszczenie postanowień normujących okres i zakres gwarancji i 
rękojmi. 

2. Projekty umów w sprawach zamówień publicznych oraz projekty 
aneksów do umów pracownik prowadzący sprawę zobowiązany jest 
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skonsultować z głównym księgowym i dyrektorem finansowym oraz 
uzyskać akceptację projektu umowy przez radcy prawnego Uczelni.  

3. Złożenie podpisu radcy prawnego Uczelni pod treścią projektu umowy 
lub zatwierdzenie przez radcę prawnego projektu umowy w formie 
elektronicznej uważa się za równoważne z wydaniem pozytywnej opinii 
o projekcie umowie.  

4. W każdej umowie należy wskazać osobę odpowiadającą ze strony 
Uczelni za nadzór nad prawidłowością realizacji jej postanowień.  

§ 35. 

1. Zawarcie aneksu do umowy wymaga faktycznego uzasadnienia, 
sporządzonego przez jednostkę organizacyjną Uczelni wnioskującą o 
zmianę oraz pozytywnej pisemnej opinii wydanej przez radcę 
prawnego Uczelni.  

2. Złożenie podpisu przez radcę prawnego Uczelni pod treścią projektu 
aneksu lub zatwierdzenie przez radcę prawnego projektu aneksu w 
formie elektronicznej uważa się za równoważne z wydaniem 
pozytywnej opinii o aneksie. 

§ 36. 

1. Umowy w sprawach zamówień publicznych oraz aneksy do tych umów 
zawiera w imieniu Uczelni rektor lub z upoważnienia rektora: dyrektor 
generalny oraz inni pracownicy Uczelni.    

2. Umowy oraz aneksy do umów, przed ich zawarciem, podlegają kontroli 
głównego księgowego, który potwierdza zabezpieczenie środków 
finansowych na realizację umowy lub aneksu, składając kontrasygnatę 
na przedłożonym projekcie umowy lub aneksu oraz kontroli dyrektora 
finansowego, który składa podpis na projekcie umowy lub aneksu. 

3. W przypadku zakupu sprzętu objętego 0% stawką VAT Sekcja 
Zamówień Publicznych przekazuje Sekcji Zakupów i Aparatury 
informację o wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu poczynienia 
formalności związanych z uzyskaniem potwierdzenia o opodatkowaniu 
stawki 0% VAT, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2021 r. poz. 
685, z późn. zm.). 

§ 37. 

1. Osoba odpowiedzialna ze strony Uczelni za nadzór nad prawidłowością 
realizacji postanowień umowy jest zobowiązana do przekazania Sekcji 
Zamówień Publicznych: 

1) kopii protokołu odbioru / instalacji / przekazania, w szczególności 
dotyczącego umowy zawieranej na podstawie przepisów Ustawy, 
niezwłocznie po zrealizowaniu umowy, celem wypełnienia przez 
Sekcję ustawowego obowiązku zamieszczenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, w terminie 
do 30 dni od dnia wykonania umowy; 
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2) informacji i dokumentów niezbędnych do naliczenia kary umownej 
za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, niezwłocznie po 
zaistnieniu okoliczności, stanowiącej podstawę do ich naliczenia, w 
szczególności jeśli naliczenie kary umownej dotyczy umowy 
zawartej na podstawie przepisów Ustawy. 

2. Wzory wniosków o naliczenie kary umownej stanowią załączniki nr 10  
i 11 do Regulaminu. 

§ 38. 

1. Listy referencyjne dotyczące umów zawartych na podstawie przepisów 
Ustawy przygotowuje Sekcja Zamówień Publicznych, po otrzymaniu 
dokumentów lub opinii jednostki organizacyjnej Uczelni, która 
realizowała umowę. 

2. Listy referencyjne podpisuje kierownik Zamawiającego lub inna osoba 
przez niego upoważniona. 

Rozdział XII 

Przechowywanie dokumentacji, sprawozdawczość 

§ 39. 

1. Za należyte, zgodne z przepisami przechowywanie dokumentacji z 
realizacji wszystkich zamówień prowadzonych przez Sekcję Zakupów i 
Aparatury lub Sekcję Zamówień Publicznych odpowiada odpowiednio 
Sekcja Zakupów i Aparatury lub Sekcja Zamówień Publicznych, na 
podstawie art. 78-80 Ustawy. 

2. Jednostki organizacyjne Uczelni odpowiadają za należyte, zgodne z 
przepisami przechowywanie dokumentacji z realizacji prowadzonych 
przez te jednostki zamówień.  

§ 40. 

1. Sekcja Zamówień Publicznych, zgodnie z art. 82 Ustawy, sporządza 
roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień. Sprawozdanie to 
obejmuje wszystkie zamówienia udzielane przez jednostki 
organizacyjne Uczelni w roku, którego dotyczy. 

2. Po zatwierdzeniu przez kierownika Zamawiającego, Sekcja Zamówień 
Publicznych przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych 
roczne sprawozdanie ze wszystkich zamówień udzielonych przez 
Uczelnię, w terminie do dnia 1 marca każdego roku następującego po 
roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

Rozdział XIII 

Zwolnienia ze stosowania niektórych procedur Regulaminu dla 
wybranych zamówień do kwoty poniżej 130 000 zł netto 

§ 41. 

1. Zamówienia publiczne, których przedmiot wymieniony jest w ust. 4, o 
wartości poniżej progu stosowania Ustawy, udzielane są na zasadach 
określonych w Regulaminie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3 . 

2. Pracownik prowadzący sprawę:  
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1) nie ma obowiązku przeprowadzania procedury wyboru wykonawcy 
poprzez badanie rynku lub upublicznienie zaproszenia do składania 
ofert; 

2) nie ma obowiązku sporządzania protokołu z przeprowadzonego 
postępowania; 

3) opisuje przedmiot zamówienia i dokonuje oszacowania jego 
wartości; 

4) sporządza wniosek zakupowy; 

5) sporządza notatkę z szacowania wartości zamówienia, w przypadku 
zakupów powyżej 5 000 zł netto w skali jednostki organizacyjnej 
Uczelni. 

3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania w przypadku, gdy inne 
przepisy, w tym wewnętrzne akty normatywne w Uczelni stanowią 
inaczej. 

4. Postanowienia ust. 1-3 mają zastosowanie do następujących 
przedmiotów zamówienia: 

1) usuwanie awarii lub skutków zdarzeń losowych, w tym awaryjnego 
naprawienia sprzętu; 

2) usług cateringowych i restauracyjnych; 

3) usług hotelarskich; 

4) usług związanych z wykonaniem polecenia podróży służbowej 
krajowej i zagranicznej, w tym: opłat konferencyjnych, hotelarskich i 
transportowych;   

5) usług związanych z tłumaczeniami z języków obcych na język polski  
i odwrotnie oraz korektami językowymi; 

6) usług artystycznych; 

7) usług edukacyjnych, w szczególności udziału w studiach, studiach 
podyplomowych, kursach, stażu, praktyk lub konferencji osób 
skierowanych przez Uczelnię; 

8) usług szkoleniowych dotyczących udziału w szkoleniach osób 
skierowanych przez Uczelnię; 

9) usług szkoleniowych polegających na organizacji szkoleń przez 
Uczelnię; 

10) usług dotyczących recenzji i publikacji artykułów/prac/książek; 

11) usług poligraficznych; 

12) zakupów publikacji książkowych; 

13) zakupów upominków na potrzeby reprezentacyjne Kancelarii 
Rektora oraz dziekanów wydziałów; 

14) zakupów artykułów spożywczych; 

15) zakupów biletów komunikacji miejskiej, krajowej i 
międzynarodowej, w tym także biletów lotniczych; 
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16) składek i opłat członkowskich Uczelni; 

17) ogłoszeń zamieszczanych przez Uczelnię w środkach masowego 
przekazu; 

18) zamówień, które muszą być udzielone niezwłocznie ze względu na 
wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć. W takiej sytuacji 
wymagane jest skierowanie stosownego uzasadnienia do 
kierownika Zamawiającego i uzyskanie jego zgody. 

Rozdział XIV 

Postanowienia końcowe 

§ 42. 

Wszelkie odstępstwa od stosowania procedur określonych w Regulaminie 
wymagają uprzedniej konsultacji z kierownikiem Sekcji Zamówień 
Publicznych. 

 

Załączniki: 

1) załącznik nr 1 – Wniosek zakupowy; 

2) załącznik nr 2 – Notatka z szacowania wartości zamówienia z 
oświadczeniami; 

3) załącznik nr 3 – Wzór zapytania ofertowego; 

4) załącznik nr 4 – Wzór formularza ofertowego; 

5) załącznik nr 5 – Protokół z przeprowadzonego postępowania; 

6) załącznik nr 6 – Rejestr zamówień publicznych o wartości mniejszej 
niż 130 000 zł netto prowadzonych samodzielnie przez jednostkę 
organizacyjną Uczelni; 

7) załącznik nr 7 – Wzór powołania komisji przetargowej;  

8) załącznik nr 8 – Rejestr zamówień publicznych o wartości równej lub 
przekraczającej kwotę 130 000 zł netto prowadzonych przez Sekcję 
Zamówień Publicznych; 

9) załącznik nr 9 – Oświadczenie dotyczące zakupu z dziedziny nauki;  

10) załącznik nr 10 – Wniosek o naliczenie kary umownej (dostawy i 
usługi); 

11) załącznik nr 11 – Wniosek o naliczenie kary umownej (roboty 
budowlane). 


