
 
 
 
 

Zarządzenie Nr R-9/2021 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 21 stycznia 2021 r. 
 
 

w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej 
 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 23 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 85, z późn. zm.), Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
PZP”,  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 Statutu Politechniki Lubelskiej 
z a r z ą d z a m, co następuje: 
 

§ 1. 
 

W celu oszczędnego i racjonalnego gospodarowania środkami 
finansowymi Uczelni oraz usprawnienia prac związanych z udzielaniem 
zamówień w Politechnice Lubelskiej, wprowadza się Regulamin udzielania 
zamówień w Politechnice Lubelskiej, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący 
Załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
 

 
§ 2. 

 
Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia sprawuje kanclerz. 

 
§ 3 

 
Z dniem 1 stycznia 2021 r. tracą moc: 
1) Zarządzenie Nr R-8/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia  

23 stycznia 2018 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu 
zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej z wyłączeniem 
Załącznika Nr 2 – Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej; 

2) Zarządzenie Nr R-9/2018 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia  
23 stycznia 2018 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice 
Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  



 
§ 4. 

 
Do postępowań wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia  

w życie Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe.  
 

§ 5. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2021 r. 
 
 



Załącznik  
do Zarządzenia Nr R-9/2021  

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 21 stycznia 2021 r. 

 

Regulamin udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej 
 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 

 
Regulamin udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, zwany dalej 

„Regulaminem” określa  szczegółowy  sposób  postępowania  oraz  wzory  
dokumentów obowiązujących w Politechnice Lubelskiej przy udzielaniu 
zamówień publicznych. 
 

§ 2. 
 
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „właściwych jednostkach 

organizacyjnych” lub „kierownikach tych jednostek”, należy przez to rozumieć 
odpowiednio „jednostki organizacyjne” oraz „ich kierowników”. 
 

2. Właściwymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Lubelskiej są: 
1) Dział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów – w zakresie 

zamówień dotyczących realizacji inwestycji i remontów, usług  
o charakterze technicznym, związanych z eksploatacją budynków 
Uczelni oraz nieobjętych planem remontów doraźnych, prac 
związanych z adaptacją, przebudową pomieszczeń i związanymi  
z tym robotami specjalistycznymi; 

2) Dział Zakupów – w zakresie zamówień na dostawy towarów, 
materiałów, surowców i sprzętu, aparatury naukowo-badawczej oraz 
usług wynikających z zakresu działalności tego działu; 

3) Dział Administracyjno-Gospodarczy – w zakresie zamówień dotyczących 
zakupów i usług związanych z administrowaniem i eksploatacją 
obiektów, w tym usług transportowych; 

4) Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników – w zakresie zamówień 
związanych z działalnością socjalną, eksploatacją bazy socjalnej  
i mieszkaniowej oraz organizacją wypoczynku pracowników; 

5) Centrum Informacji Naukowo-Technicznej – w zakresie zakupów 
księgozbiorów i czasopism, zamówień związanych z realizacją planów 
wydawnictw i zamówień drukarskich, w tym tłumaczeń, prenumeraty 
elektronicznych zasobów wiedzy oraz publikowania artykułów 
naukowych; 



6) Centrum   Informatyczne   –   w   zakresie zamówień usług i szkoleń 
informatycznych oraz koordynacji w zakupach sprzętu komputerowego 
i oprogramowania informatycznego dla wszystkich jednostek 
organizacyjnych Uczelni, w tym sporządzania i weryfikacji opisu 
technicznego sprzętu komputerowego oraz oprogramowań na potrzeby 
procedur przetargowych; 

7) Sekcja ds. BHP oraz Ochrony Ppoż. – w zakresie usług serwisowych 
urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, profilaktycznej ochrony 
zdrowia, przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do postępowań 
na badania okresowe; 

8) Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą – w zakresie zakupu 
biletów na przejazdy i przeloty związane z działalnością naukową oraz 
organizacja krajowych i zagranicznych konferencji naukowych; 

9) Biuro Rzecznika Patentowego – w zakresie zgłoszeń patentowych, 
opracowywania dokumentacji patentowej, obsługi kancelaryjno-
prawnej na etapie zgłoszenia patentowego; 

10) Dział Nauczania i Toku Studiów – w zakresie zamówień związanych  
z procesem nauczania, w tym kształcenia dorosłych w formie kursów, 
szkoleń organizowanych i realizowanych przez Politechnikę Lubelską; 

11) Koordynatorzy/Kierownicy Projektów – w zakresie usług związanych  
z realizacją projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
NCBiR oraz innych, a w szczególności usług: szkoleniowych, 
hotelarskich, restauracyjnych, edukacyjnych oraz innych 
niewymienionych w pkt 1-16; 

12) Domy Studenckie – w zakresie zamówień dotyczących zakupów i usług 
związanych z administrowaniem, i remontem Domów Studenckich po 
uzgodnieniu z działami wymienionymi w pkt 1-3; 

13) Biuro Kształcenia Międzynarodowego – w zakresie Zamówień związanych 
z procesem kształcenia studentów zagranicznych oraz pracowników  
i studentów w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych; 

14) Centrum Promocji i Informacji – w zakresie zakupu materiałów 
promocyjnych, usług reklamowych, w tym reklamy prasowej, 
internetowej i audiowizualnej; 

15) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – w zakresie wynajmu 
pomieszczeń do prowadzenia zajęć sportowych dla studentów 
Politechniki Lubelskiej oraz organizacji imprez sportowych; 

16) Centrum Sportowe – w zakresie organizacji zajęć sportowych dla 
podmiotów zewnętrznych oraz korzystania z infrastruktury Centrum; 

17) inne niewymienione powyżej jednostki organizacyjne Uczelni –  
w zakresie właściwym dla merytorycznej działalności danej jednostki 
organizacyjnej Uczelni. 
 



3. Do realizacji zamówień publicznych na podstawie Regulaminu 
wyznaczone są jednostki organizacyjne Uczelni wymienione w ust. 2, 
które zapewniają realizację zamówienia wspólnego w przedstawionym 
zakresie tematycznym według określonych standardów i asortymentów. 

4. Dopuszcza się, aby konkretne postępowanie było przeprowadzone przez 
jednostkę inną niż wymieniona w ust. 2, pod warunkiem zachowania 
obowiązujących procedur, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor/kierownik jednostki 
organizacyjnej. Całość dokumentacji postępowania konkursowego 
powinna być przekazana do odpowiedniej jednostki organizacyjnej 
odpowiedzialnej za rejestrację zapotrzebowania. W takim wypadku 
niezbędne jest uzyskanie akceptacji jednostki organizacyjnej prowadzącej 
temat zamówienia oraz niezwłoczne dostarczenie faktury do tej jednostki. 

5. Jednostki organizacyjne, określone w ust. 2, zobowiązane są do: 
1) prowadzenia rejestru wydatków na dostawy, usługi i roboty 

budowlane z podziałem na branże;  
2) sporządzania zbiorczych rocznych planów dostaw, usług oraz 

remontów i robót budowlanych na podstawie materiałów 
dostarczonych przez wydziały i pozostałe jednostki Uczelni  
w ustalonych wcześniej terminach; 

3) prowadzenia rejestru wydatków wyłączonych ze stosowania Ustawy  
z podziałem na dostawy, usługi oraz remonty i roboty budowlane; 

4) przekazania do Biura Zamówień Publicznych (zwanego dalej: BZP) po 
zakończeniu roku kalendarzowego (w terminie do dnia 31 stycznia 
roku następnego) łącznych wydatków zrealizowanych zamówień 
wyłączonych ze stosowania Ustawy, w tym o wartości do kwoty 
130 000 zł netto z podziałem na dostawy, usługi oraz remonty i roboty 
budowlane (do celów sprawozdawczych);  

5) opisywania pod względem merytorycznym faktur za dostawy, usługi 
oraz remonty i roboty budowlane, w tym o łącznej wartości rocznej  
do 130 000 zł netto, oraz faktur za dostawy i usługi wystawionych na 
podstawie podpisanych umów rocznych w oparciu o postępowanie 
przeprowadzone przez BZP we współpracy z Komisją Przetargową; 

6) zweryfikowania pod względem formalnym i merytorycznym 
zapotrzebowania przesłanego przez właściwą jednostkę organizacyjną. 

6. Kierownik BZP jest zobowiązany do sporządzenia i przesłania 
sprawozdania, o którym mowa w art. 82 ustawy PZP, Prezesowi Urzędu 
Zamówień Publicznych w terminie do dnia 1 marca każdego roku 
następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.  

 
 
 



 
§ 3. 

 
1. Zamówienia udziela się Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 

ustawy PZP i niniejszego Regulaminu. 

2. Wydatki mogą być ponoszone tylko na cele i w wysokości, jakie zostały 
przewidziane w planie rzeczowo-finansowym Uczelni oraz w planach 
dostaw, usług i robót budowlanych poszczególnych jednostek 
organizacyjnych lub w aktualizacjach tych planów, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku realizacji przez Uczelnię  projektów finansowanych lub 
dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych wydatki mogą być 
ponoszone tylko na cele i w wysokości, jakie zostały przewidziane  
w dokumentach stanowiących podstawę udzielenia finansowania lub 
dofinansowania projektu, w szczególności we właściwej umowie lub 
decyzji. 

4. Dziekani, kierownicy katedr oraz kierownicy/dyrektorzy innych 
jednostek organizacyjnych Uczelni zobowiązani są do sporządzania 
rocznych planów dostaw, usług i robót budowlanych oraz złożenia ich do 
kanclerza w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok, na 
który plan jest sporządzany. Plany wymienione w zdaniu pierwszym będą 
stanowiły podstawę sporządzenia przez BZP planu postępowań  
o udzielenie zamówień, o którym mowa w art. 23 Ustawy.  

5. Kanclerz jest uprawniony do konsultacji i ewentualnych korekt rocznych 
planów dostaw, usług i robót budowlanych, o których mowa w ust. 3. 

6. Kierownik BZP zamieszcza na stronie Zamawiającego oraz Biuletynu 
Zamówień Publicznych Plan postępowań w terminie wskazanym  
w ustawie PZP oraz ewentualną aktualizację Planu w przypadku 
wprowadzenia korekt, o których mowa w ust. 7.  

7. Po  zatwierdzeniu  planu  rzeczowo-finansowego  Uczelni  przez  Senat 
Politechniki  Lubelskiej,  w  terminie  do  1  tygodnia  od  dnia  podjęcia 
uchwały, dyrektorzy/kierownicy jednostek, wymienieni w ust. 4, 
dokonują korekty planów odpowiednio do przyznanych środków,  
a następnie skorygowane plany składają do kanclerza. 

 
§ 4 . 

 
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej zobowiązani 

są do bezwzględnego stosowania zasad i terminów udzielania zamówień 
określonych w Regulaminie. 
 



2. Do realizacji umów zawartych po zakończeniu postępowania o udzielenie 
zamówienia wyznaczone są właściwe jednostki organizacyjne. 

3. Kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych Politechniki Lubelskiej 
ponoszą odpowiedzialność służbową za:  
1) przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę opracowania 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub ogłoszenia  
o zamówieniu bądź wstępnego ogłoszenia informacyjnego,  
a w szczególności za opis przedmiotu zamówienia i szacowanie jego 
wartości zgodnie z obowiązującym stanem prawnym; 

2) merytoryczną ocenę złożonych w postępowaniach ofert; 
3) nadzór nad prawidłową realizacją umów zawartych zgodnie  

z przeprowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne. 
 

Rozdział II 
Ustalanie szacunkowej wartości zamówienia 

 

§ 5. 
 

1. Przed wszczęciem procedury udzielenia zamówienia jednostka 
organizacyjna wnioskująca o wszczęcie postępowania szacuje z należytą 
starannością wartość zamówienia, w szczególności w celu ustalenia:  
1) czy istnieje obowiązek stosowania Ustawy; 
2) czy wydatek ma zapewnione finansowanie w planie rzeczowo-

finansowym. 

2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia należy przestrzegać 
przepisów dotyczących zakazu dzielenia zamówienia oraz zaniżania 
wartości zamówień w celu uniknięcia stosowania Ustawy oraz zasad 
niniejszego Regulaminu. 

3. Wartością zamówienia jest wartość szacunkowa (bez podatku VAT), która 
powinna być określona z należytą starannością, i tak w przypadku: 
1) dostaw i usług –  na podstawie cen rynkowych,  
2) robót budowlanych – w szczególności na podstawie kosztorysu 

inwestorskiego (szacunkowego) lub planu funkcjonalno-użytkowego.  

4. Szacowanie wartości zamówienia powinno nastąpić: 
1) w przypadku dostaw i usług – nie wcześniej niż 3 miesiące, 
2) w przypadku robót budowlanych – nie wcześniej niż 6 miesięcy, 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie niniejszego Regulaminu. Jeżeli po ustaleniu wartości 
zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane 
oszacowanie, należy ponownie dokonać szacowania wartości zamówienia. 

5.  W przypadku, gdy w ramach zamówienia: 
1) dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych – wartością 

zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części; 



2) przewiduje się możliwość skorzystania z prawa opcji – wartością 
zamówienia jest wartość największego możliwego zakresu tego 
zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji. 

6. Wartość zamówienia obejmującego usługi lub dostawy powtarzające się 
okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie określa się 
jako łączną wartość z zamówieniami tego samego rodzaju, których 
Zamawiający: 
1) udzielił w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku 

budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych 
usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo 

2) zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej 
usłudze lub dostawie. 

7. Dla ustalenia, czy w danym przypadku Zamawiający ma do czynienia  
z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczne 
jest ustalenie czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym 
samym czasie, przez tego samego wykonawcę, tj. analiza okoliczności 
konkretnego przypadku, zgodnie z poniższymi kryteriami: 
1) tożsamość przedmiotowa zamówienia – zamówienia na dostawy lub 

usługi o identycznym lub podobnym przeznaczeniu; 
2) tożsamość czasowa zamówienia – przewidzenie pełnego zakresu 

przedmiotowych zamówień w określonej perspektywie czasowej 
obejmującej okres jednego roku budżetowego lub jednego projektu; 
zamówienia mogą lub mogłyby być udzielone w tym samym czasie, 
niezależnie od terminu ich realizacji, który może następować 
sukcesywnie lub w określonych odstępach czasowych; 

3) tożsamość podmiotowa – możliwość wykonania zamówienia przez 
jednego wykonawcę. 

8. Przy szacowaniu wartości zamówień udzielanych w ramach danego 
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, należy 
wyodrębnić zamówienia, których zakres może być oszacowany z góry na 
cały okres realizacji projektu i które mogą być udzielone jednorazowo  
w ramach jednego postępowania. W odniesieniu do tych zamówień ich 
szacunkowa wartość winna być ustalona z uwzględnieniem całego okresu 
realizacji projektu. 

9. Do szacowania wartości zamówienia właściwa jednostka organizacyjna jest 
zobowiązana wykorzystywać druki notatek służbowych stanowiące 
Załączniki nr 2-5 do Regulaminu.  

 
 

 



Rozdział III 
Inicjowanie  postępowania o udzielenie zamówienia 

 
§ 6. 

 
1. Dokumentem inicjującym postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego jest „zapotrzebowanie” (Załącznik nr 1 do Regulaminu). 
Jednostki Uczelni składają zapotrzebowania do właściwej jednostki 
organizacyjnej wymienionej w § 2 ust. 2 Regulaminu. Rozpoczęcie 
postępowania następuje po stwierdzeniu, że dokumenty zostały 
przygotowane zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W przypadku 
stwierdzenia braków lub niezgodności z obowiązującym stanem prawnym 
dokumenty podlegają zwrotowi do uzupełnienia bez wszczynania 
procedury osobie odpowiedzialnej za sporządzenie zapotrzebowania.  

2. Opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać: 
1) opis towarów z podaniem ich istotnych parametrów w przypadku 

dostaw, charakteru usługi w przypadku usług oraz charakteru prac  
w przypadku robót budowlanych, z zachowaniem zasad uczciwej 
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców; 

2) oszacowanie wartości zamówienia zgodnie z postanowieniami § 5 
niniejszego Regulaminu. 

3. Jeżeli Wykonawca jest jedynym na rynku mogącym zrealizować przedmiot 
zamówienia, wymagane jest dołączenie poświadczenia tego faktu. 

4. Przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych  
z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania, każda osoba 
wykonująca te czynności ma obowiązek złożenia oświadczenia  
o niekaralności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do 
Regulaminu.  

 
Rozdział IV   

Zasady udzielania zamówień, do których nie stosuje się  
ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
§ 7. 

 
1. Postanowienia niniejszego Rozdziału, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4, dotyczą 

zamówień realizowanych dla Politechniki Lubelskiej w roku 
kalendarzowym, do których nie stosuje się przepisów Ustawy,  
w szczególności zamówień, których przedmiotem są: 
1) dostawy, usługi oraz remonty i roboty budowlane, których wartość  

nie przekracza kwoty 130 000 zł netto (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP); 



2) dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż progi unijne w rozumieniu 
przepisu art. 3 ust. 1 ustawy PZP, 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; 

3) dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż progi unijne w rozumieniu 
przepisu art. 3 ust. 1 Ustawy, z zakresu działalności kulturalnej 
związanej z organizacją: wystaw, koncertów,  konkursów,  festiwali,  
widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji  
kulturalnej lub zgromadzeniem 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, pod warunkiem, że 
zamówienia te o wartości mniejszej niż progi unijne w rozumieniu 
przepisu art. 3 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Postanowień Rozdziału nie stosuje się do zamówień, o których mowa  
w art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP. 

3. Postanowień niniejszego Rozdziału nie stosuje się do zamówień, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli udzielane są pracownikom Politechniki 
Lubelskiej, a ich wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto. 

4. Postanowień Rozdziału nie stosuje się do zamówień, o których mowa  
w ust. 1 pkt 1, jeżeli ich przedmiotem są usługi z zakresu dydaktyki  
i nauczania, a ich wartość nie przekracza kwoty 50 000 zł netto. Przez usługi 
z zakresu dydaktyki i nauczania rozumie się w szczególności usługi, 
których przedmiotem jest: 
1) prowadzenie i organizacja zajęć w ramach studiów podyplomowych,  

szkoleń i kursów doszkalających organizowanych przez właściwe 
jednostki Politechniki Lubelskiej; 

2) prowadzenie i organizacja zajęć w ramach studiów pierwszego  
i drugiego stopnia organizowanych przez właściwe jednostki 
Politechniki Lubelskiej. 

 
§ 8. 

 
Udzielanie zamówień o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł 

 
1. Zamówienia,  których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł 

netto, mogą być realizowane samodzielnie przez jednostki organizacyjne 
Uczelni po złożeniu zapotrzebowania i uzgodnieniu ich z jednostką 
organizacyjną odpowiedzialną za tematyczny rejestr zamówień, 



wymienioną w § 2 ust. 2 Regulaminu. Zamówienia te powinny być 
poprzedzone badaniem rynku, ale nie wymagają udokumentowania 
złożonymi ofertami. Faktura za zrealizowane zamówienie powinna być 
niezwłocznie dostarczona do jednostki organizacyjnej prowadzącej temat 
objęty zamówieniem. 

2. W   sprawach   indywidualnych   o   szczególnym   znaczeniu   dla 
funkcjonowania Uczelni i wymagających szybkiej realizacji zamówienia, 
np.  zakupu  odczynników  chemicznych,  materiałów  elektronicznych, 
artykułów spożywczych itp., a nieprzekraczających kwoty 10 000 zł netto,  
jednostka  Uczelni  po  uzgodnieniu z właściwą jednostką organizacyjną 
odpowiedzialną za rejestr zamówień może przekazać zapotrzebowanie 
wraz z pisemnym uzasadnieniem zakupu (pkt 6 Załącznika nr 1 do 
Regulaminu) drogą elektroniczną (forma skanu z potwierdzeniem źródła 
finansowania i podpisem kierownika jednostki organizacyjnej) oraz 
dokonać zakupu. 

3. Zamówienia mające za przedmiot usługi w rozumieniu Ustawy, które 
mają być świadczone przy wykorzystaniu obiektów będących własnością 
Politechniki Lubelskiej, ale udostępnianych innym podmiotom na 
zasadach najmu lub dzierżawy, mogą być realizowane samodzielnie przez 
jednostki organizacyjne Uczelni po złożeniu zapotrzebowania  
i uzgodnieniu ich z jednostką organizacyjną odpowiedzialną za 
tematyczny rejestr zamówień, wymienioną w § 2 ust. 2 niniejszego 
Regulaminu. Udzielenie zamówienia powinno być poprzedzone 
przeprowadzeniem i udokumentowaniem negocjacji dotyczących 
wybranej oferty wykonawcy (Załącznik nr 9 do Regulaminu). Faktura za 
zrealizowane zamówienie powinna być niezwłocznie dostarczona do 
jednostki organizacyjnej prowadzącej temat objęty zamówieniem. 

 
§ 9. 
 

Udzielanie zamówień o wartości powyżej 10 000 zł  
 
1. Zamówienia o wartości powyżej 10 000 zł netto realizowane są przez 

jednostki organizacyjne wymienione w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, 
do których po otrzymaniu zapotrzebowania lub zlecenia należy: 
1) rozesłanie do co najmniej 3 wykonawców zaproszenia do złożenia 

oferty wraz z podaniem terminu składania ofert oraz kryteriów ich 
oceny (Załącznik nr 6 do Regulaminu). Zaproszenie do złożenia oferty 
powinno mieć formę pisemną lub elektroniczną (fax, e-mail, list 
polecony). Do zaproszenia do złożenia oferty załącza się Oświadczenie 
Wykonawcy oraz Klauzulę RODO, zgodnie z Załącznikami nr 10 i 11  
do Regulaminu. Dopuszczane jest rozstrzygnięcie postępowania nawet 



przy jednej ofercie złożonej przez wykonawcę zaproszonego  
do złożenia oferty. Oferta od wykonawcy niezaproszonego do jej 
złożenia nie jest wiążąca 
albo  
zamieszczenie zaproszenia do złożenia oferty na stronie internetowej 
BIP Politechniki Lubelskiej w zakładce Zamówienia Publiczne – Dział 
Zakupów. Ogłoszenia takie zamieszcza Dział Zakupów Politechniki 
Lubelskiej; 

2) wybór najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów określonych  
w zaproszeniu do złożenia oferty; 

3) w przypadku zamówień o wartości co najmniej 40 000 zł netto 
przygotowanie umowy do podpisu przez rektora, kanclerza, kwestora 
lub inną osobę upoważnioną; 

4) w przypadku zamówień o wartości poniżej 40 000 zł netto 
przygotowanie zamówienia (Załącznik nr 8 do Regulaminu) do podpisu 
przez kanclerza, kwestora lub inną osobę upoważnioną. 

2. Wszystkie zamówienia (Załącznik nr 8 do Regulaminu), jak również 
oferty, o których mowa wyżej, muszą mieć formę pisemną lub 
elektroniczną (fax, e-mail, pismo). 

3. W przypadku, gdy Wykonawca jest jedynym podmiotem na rynku 
mogącym zrealizować przedmiot zamówienia i fakt ten został 
potwierdzony zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu, to zamówienia, o których 
mowa w niniejszym paragrafie, mogą być udzielone temu Wykonawcy  
z pominięciem procedury, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 
Regulaminu. 

 

§ 10. 
 

Udzielanie zamówień  z zakresu nauki 
 

1. Do  zamówień, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2  Regulaminu, bez 
względu na ich wartość stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. 

2. Zamówienia wskazane w § 7 ust. 1 pkt 2 realizowane są przez jednostki 
organizacyjne wymienione w § 2 ust. 2 Regulaminu, do których po 
otrzymaniu zapotrzebowania lub zlecenia należy: 
1) zamieszczenie zaproszenia do złożenia oferty na stronie internetowej 

BIP Politechniki Lubelskiej w zakładce Zamówienia Publiczne – Dział 
Zakupów. Ogłoszenia takie zamieszcza Dział Zakupów Politechniki 
Lubelskiej. Do zaproszenia do złożenia oferty załącza się Oświadczenie 
Wykonawcy oraz Klauzulę RODO, zgodnie z Załącznikami nr 10  
i 11 do Regulaminu; 

2) wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych  
w zaproszeniu do złożenia oferty; 



3) w przypadku zamówień o wartości co najmniej 40 000 zł netto 
przygotowanie umowy do podpisu przez rektora, kanclerza, kwestora 
lub inną osobę upoważnioną; 

4) w przypadku zamówień o wartości poniżej 40 000 zł netto 
przygotowanie zamówienia (Załącznik nr 8 do Regulaminu) do podpisu 
przez kanclerza, kwestora lub inną osobę upoważnioną. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca jest jedynym podmiotem na rynku 
mogącym zrealizować przedmiot zamówienia i fakt ten został 
potwierdzony zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu, to zamówienia, o których 
mowa w niniejszym paragrafie, mogą być udzielone temu Wykonawcy  
z pominięciem procedury, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 
Regulaminu. 

 

§ 11. 
 

Udzielanie zamówień  z zakresu działalności kulturalnej 
 
1. Do zamówień, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 Regulaminu, bez 

względu na ich wartość stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu. 

2. Zamówienia wskazane w § 7 ust. 1 pkt 3 Regulaminu  realizowane są 
przez jednostki organizacyjne wymienione w § 2 ust. 2 niniejszego 
Zarządzenia, do których po otrzymaniu zapotrzebowania lub zlecenia 
należy: 
1) zamieszczenie zaproszenia do złożenia oferty na stronie internetowej 

BIP Politechniki Lubelskiej w zakładce Zamówienia Publiczne – Dział 
Zakupów. Ogłoszenia takie zamieszcza Dział Zakupów Politechniki 
Lubelskiej; Do zaproszenia do złożenia oferty załącza się Oświadczenie 
Wykonawcy oraz Klauzulę RODO, zgodnie z Załącznikami nr 10  
i 11 do Regulaminu; 

2) wybór najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów określonych  
w zaproszeniu do złożenia oferty; 

3) w przypadku zamówień o wartości co najmniej 40 000 zł netto 
przygotowanie umowy do podpisu przez rektora, kanclerza, kwestora 
lub inną osobę upoważnioną; 

4) w przypadku zamówień o wartości poniżej 40 000 zł netto 
przygotowanie zamówienia (Załącznik nr 8 do Regulaminu) do 
podpisu przez kanclerza, kwestora lub inną osobę upoważnioną. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca jest jedynym podmiotem na rynku 
mogącym zrealizować przedmiot zamówienia i fakt ten został 
potwierdzony zgodnie z § 6 ust. 3 Regulaminu, to zamówienia, o których 
mowa w niniejszym paragrafie, mogą być udzielone temu Wykonawcy  
z pominięciem procedury, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 
Regulaminu. 



§ 12. 
 

Dokumentowanie udzielonych zamówień 
 

1. Pracownik  jednostki  organizacyjnej,  któremu  powierzono  realizację 
zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, wypełnia  
i podpisuje protokół wyboru oferty (Załącznik nr 7 do Regulaminu). 
Protokół ten musi być dodatkowo zatwierdzony przez kierownika 
jednostki organizacyjnej lub innego upoważnionego przez rektora 
dysponenta środków publicznych. Niniejszego postanowienia nie stosuje 
się do zamówień, o których mowa w § 8 ust. 1-3. 

2. Załącznikiem do protokołu wyboru oferty w procedurze, o której mowa  
w § 8 ust. 3 Regulaminu, jest protokół z przeprowadzonych negocjacji. 

3. Załącznikami do protokołu wyboru oferty w procedurach określonych  
w §§ 9-11 Regulaminu są w szczególności: zaproszenie do złożenia oferty 
wraz z przedłożonymi ofertami cenowymi, foldery, katalogi lub inne 
dokumenty potwierdzające zastosowanie właściwej procedury. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej lub inny upoważniony przez rektora 
dysponent środków publicznych zatwierdzający protokół jest 
odpowiedzialny za prawidłowość realizacji zamówienia z opisanymi  
w niniejszym rozdziale procedurami, a w szczególności potwierdza, że: 
1) przedmiotem zamówienia 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 o wartości mniejszej niż progi 
unijne; 

2) przedmiotem   zamówienia   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 zgromadzeniem materiałów 
archiwalnych, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu 
zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego 
działalności, o wartości mniejszej niż progi unijne; 

3) wartość zamówienia netto w odniesieniu do zamówień, o których 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, nie przekracza kwoty 130 000 zł netto i że nie 
dochodzi do celowego ominięcia procedur ustawowych poprzez 
dzielenie jednego większego zamówienia na części; 

4) zamówienia dokonano w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem 
należytej staranności dla wyboru najkorzystniejszej oferty. 



5. Wszystkie jednostki organizacyjne realizujące zamówienia objęte 
niniejszym Regulaminem są zobowiązane do prowadzenia ich rejestru 
oraz przechowywania właściwej dla danej procedury dokumentacji 
postępowania, przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej 
Politechniki Lubelskiej. 

6. Po wyborze najkorzystniejszej oferty jednostka organizacyjna 
przygotowuje formularz zamówienia lub druk umowy. Dokumenty te są 
podpisywane przez kanclerza i kwestora lub osobę upoważnioną przez 
rektora. 

7. Faktury przekazywane do Kwestury dotyczące zamówień, o których 
mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu, muszą zawierać następujące informacje: 

 
 

POLITECHNIKA LUBELSKA 
 

............................................................................... 
                 (nazwa jednostki organizacyjnej) 

 
zamówienie o wartości do 10 000/130 000* zł 

 
wyłączone ze stosowania Ustawy PZP – art. 2 ust. 1 pkt 1/ 
art. 11 ust. 1 pkt 3/ art. 11 ust. 5 pkt 1/ art. 11 ust. 5 pkt 2/* 

 
 

Lublin, dnia ……………...… ………………………… 
(kierownik) 
 

* niepotrzebne skreślić 

 
§ 13. 

 
Odstąpienie od stosowania postanowień Rozdziału IV Regulaminu 

 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może podjąć decyzję  

o odstąpieniu od stosowania postanowień Rozdziału IV Regulaminu  
w stosunku do konkretnego zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 
poniżej. 

2. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1, 
dokumentuje się w postaci notatki służbowej, podlegającej zatwierdzeniu 
przez rektora lub upoważnioną przez niego osobę. W notatce służbowej 
należy w szczególności wskazać okoliczności uzasadniające odstąpienie od 
stosowania Regulaminu.  



3. Udzielenie zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1,  
nie zwalnia od stosowania zasad dokonywania wydatków wynikających  
z innych aktów prawnych, w szczególności dotyczących finansów 
publicznych, a także wytycznych wynikających z przepisów prawnych  
i dokumentów określających sposób udzielania zamówień 
współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów 
finansowych. 

 
Rozdział V 

Zasady udzielania zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
§ 14.  

 

Postanowienia wstępne 
 

Zasady, formy i tryb udzielania wszelkich zamówień na dostawy, usługi  
oraz remonty i roboty budowlane dokonywane przez Politechnikę Lubelską,  
a także tryb rozpatrywania odwołań złożonych w toku postępowania  
o udzielenie zamówienia określa Ustawa. 

 
§ 15. 

 
Szczegółowe zasady udzielania zamówień w procedurze klasycznej 

 
1. Postanowienia niniejszego Rozdziału stosuje się do udzielania wszystkich 

zamówień, które nie są zamówieniami na usługi społeczne i innymi 
szczególnymi usługami, o których mowa w art. 359 i nast. ustawy PZP. 

2. BZP przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu publicznym oraz swz wraz  
z załącznikami. Projekt lub wzór umowy, stanowiący załącznik do swz, 
wymaga uzgodnienia z radcą prawnym. W przypadku postępowania  
o wartości równej lub przekraczającej progi unijne treść swz jest 
opracowywana wspólnie przez BZP i Komisję Przetargową. W każdym 
przypadku swz musi być ostatecznie zaakceptowana przez rektora lub 
osobę przez niego upoważnioną. Swz przygotowywana jest na podstawie 
zapotrzebowania jednostek organizacyjnych wnioskujących o udzielenie 
zamówienia.  

3. Właściwa jednostka organizacyjna, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, 
przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego  
o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, dokonuje analizy 
potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia. 
Szczegółowy zakres analizy określają przepisy Ustawy (Załącznik nr 12 do 



Regulaminu). Analiza przeprowadzana jest w formie pisemnej i składana 
do BZP razem z zapotrzebowaniem.  

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą, 
wymaga publicznych ogłoszeń, które: 
1) zamieszcza się w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na 

stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, jeżeli 
ich wartość nie przekracza aktualnie obowiązujących progów unijnych 
wyznaczonych zgodnie z art. 3 ustawy PZP; 

2) publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli 
ogłoszenia są przekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich, kiedy wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza aktualnie obowiązujące progi unijne wyznaczone zgodnie  
z art. 3 ustawy PZP. 

5.  Dokumentacja postępowań przetargowych: 
1)  dokumentem podstawowym jest swz, którą udostępnia się wszystkim 

podmiotom zamierzającym wziąć udział w przetargu. Projekt lub wzór 
umowy, stanowiący załącznik do swz, wymaga uzgodnienia z radcą 
prawnym, jeżeli istnieją istotne różnice z wcześniej uzgodnionymi 
zapisami treści umowy; 

2)  postępowania, przy których powoływana jest Komisja Przetargowa, 
przygotowuje i przeprowadza BZP we współpracy z Komisją 
Przetargową powołaną zarządzeniem rektora. Szczegółowe zasady 
pracy Komisji określa Regulamin. W ramach zamówień opisanych  
w zdaniu pierwszym BZP: opracowuje wraz z Komisją Przetargową 
swz i projekt umowy w uzgodnieniu z jednostką wnioskującą  
o przeprowadzenie postępowania oraz prowadzi obsługę sekretarską  
i dokumentacyjno-biurową postępowania. 
 

§ 16. 
 

Szczegółowe zasady udzielania zamówień na usługi społeczne  
i inne szczególne usługi  

 

1. Postanowienia niniejszego Rozdziału stosuje się do udzielania zamówień 
na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 359 
i nast. ustawy PZP, zwanych dalej „zamówieniami społecznymi”. 

2. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia społecznego następuje 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy.  
BZP przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu lub wstępne ogłoszenie 
informacyjne wraz z załącznikami. Projekt lub wzór umowy, stanowiący 
załącznik do dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 
wymaga uzgodnienia z radcą prawnym. W przypadku postępowania  
wartości równej lub przekraczającej progi unijne dokumentacja 



postępowania jest opracowywana wspólnie przez BZP i Komisję 
Przetargową. 
 

§ 17. 
 

Podstawowe dokumenty obowiązujące w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego i ich obieg 

 
1. W każdym trybie postępowania, w którym obowiązuje Ustawa, 

obowiązują dokumenty, o których mowa w § 6 i które określają  
w szczególności: 
1) parametry techniczno-użytkowe z uwzględnieniem cyklu życia 

produktu, wydajności i funkcjonalności przedmiotu zamówienia (opis 
przedmiotu zamówienia zgodny z art. 99-103 ustawy PZP); 

2) okresy gwarancji;  
3) źródła finansowania (z potwierdzonymi środkami pieniężnymi); 
4) proponowane kryteria oceny ofert; 
5) terminy realizacji; 
6) osobę odpowiedzialną za dobór i wycenę przedmiotu zamówienia  

z podaniem telefonów kontaktowych; 
7) osobę odpowiedzialną za ocenę merytoryczną ofert złożonych  

w postępowaniu;  
8) informację, kto i na jakiej podstawie określił wartość zamówienia oraz 

dokumenty potwierdzające szacunek tej wartości (np. wstępne oferty 
wykonawców, wydruki ze strony internetowej, notatki służbowe  
z przeprowadzonych rozmów telefonicznych itp.) zgodnie  
z Załącznikami nr 2-5 do Regulaminu; 

9) inne istotne dla zamawiającego elementy zamówienia lub treści 
umowy. 
 

2. Zapotrzebowanie sprawdzone i podpisane przez dyrektora/kierownika 
(w szczególności, katedry, działu, sekcji itp.) przygotowują jednostki 
organizacyjne Uczelni odpowiedzialne merytorycznie za sporządzenie 
Zapotrzebowania, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. 
Odpowiedzialność za prawidłowy opis przedmiotu zamówienia, 
oszacowanie wartości i merytoryczną ocenę złożonych ofert spoczywa na 
dyrektorze/kierowniku jednostki składającej zapotrzebowanie lub 
upoważnionej przez niego osobie odpowiedzialnej za wykonanie tych 
czynności.  

 
 
 
 
 



§ 18. 
 

Raport z realizacji zamówienia oraz ogłoszenie o wykonaniu umowy 
 

1. Właściwa jednostka organizacyjna, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu 
sporządza raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej 
realizacji.  

2. Raport z realizacji zamówienia sporządza się w formie pisemnej  
w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania 
umowy za wykonaną albo rozwiązania umowy w wyniku złożenia 
oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstąpieniu od niej. Raport 
jednostka organizacyjna przedkłada do BZP zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 13 do Regulaminu. 

3. BZP, w terminie wynikającym z Ustawy, a liczonym od wykonania 
umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie  
o wykonaniu umowy. 

 
Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 19. 
 

Załącznikami do niniejszego Regulaminu są: 
1) Załącznik nr 1: wzór druku zapotrzebowania; 
2) Załącznik nr 2: wzór notatki służbowej z dokonania szacowania 

wartości przedmiotu zamówienia na dostawy lub usługi; 
3) Załącznik nr 3: wzór notatki służbowej z dokonania szacowania 

wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane; 
4) Załącznik nr 4: wzór notatki służbowej z dokonania szacowania 

wartości przedmiotu zamówienia na dostawy powtarzające się 
okresowo; 

5) Załącznik nr 5: wzór notatki służbowej z dokonania szacowania 
wartości przedmiotu zamówienia na usługi powtarzające się 
okresowo; 

6) Załącznik nr 6: wzór zaproszenia do złożenia oferty; 
7) Załącznik nr 7: wzór protokołu wyboru oferty; 
8) Załącznik nr 8: wzór zamówienia; 
9) Załącznik nr 9: wzór protokołu z negocjacji; 

10) Załącznik nr 10: wzór oświadczenia Wykonawcy; 
11) Załącznik nr 11: wzór klauzuli RODO; 
12) Załącznik nr 12: Analiza potrzeb i wymagań; 
13) Załącznik nr 13: Raport z wykonania umowy; 
14) Załącznik nr 14: Oświadczenie o niekaralności.  



Załącznik nr 1 
do Regulaminu udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej 
 
 

Lublin,  dnia ............................... 
.......................................................................... 
          (pieczątka jednostki organizacyjnej) 

Do 
..................................................................... 

w/m 
 

ZAPOTRZEBOWANIE 
Nr .......... symbol jednostki .............. na 20….. r. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia na  
dostawy, usługi, roboty budowlane 

Ilość 
(szt.) 

Cena 
jednostkowa  

brutto (zł) 

Wysokość 
zabezpieczonych 

środków brutto (zł), 
w tym VAT (%) 

    

 
1. Zamówienie ujęte w Planie Zakupów Rocznych/Planie inwestycji i remontów pozycja nr: 

….................................................................................................................................................... ........................... 

2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia: ................................................................. netto zł 

3. Wartość szacunkową przedmiotu zamówienia określono na podstawie: 

…...............................................................................................................................................................................  

4. Osoba dokonująca ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: (imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail) 

…...............................................................................................................................................................................  

…............................................................................................................................................................................... 

5. Osoba odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia pod względem merytorycznym: (imię i nazwisko,  

nr tel., adres e-mail): 

…............................................................................................................................................................................. .. 

6. Uzasadnienie  zakupu przedmiotu zamówienia:  

............................................................................................................................. ................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... ...... 

............................................................................................................................ ................................................................... 

7. Proponowana osoba do składu Komisji Przetargowej (jeśli dotyczy): 
………………….…………………….…….………………………………………………………………………………

………………….…………………….…….…………………………………………………………………………… 

8. Załącznikiem do Zapotrzebowania są: 

1) Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający kod CPV oraz istotne parametry w szczególności: termin 

realizacji lub dostawy oraz proponowane kryteria oceny ofert np. cena, gwarancja, parametry techniczne 

wraz z opisem wag procentowych (podpisany przez osobę wymienioną w pkt 5); 

2) Notatka służbowa z szacowania wartości przedmiotu zamówienia z ofertami wstępnymi (nie dotyczy 

robót budowlanych).  

9. W przypadku usług i robót budowlanych (zgodnie z art. 95 ust. 1ustawy PZP) Zamawiający ma obowiązek 

określić wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie  tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie pracy – proszę 

podać czynności jakie będą wykonywane w zakresie realizacji zamówienia (w przypadku robót 

budowlanych wypełnia AN): 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



10. Zakup finansowany będzie z: 

1) limitu jednostki organizacyjnej ..........................................................................  kwota ......................................... 

2) funduszu operacyjnego ........................................................................................ kwota ......................................... 

3) funduszu naukowego ...........................................................................................   kwota ......................................... 

4) funduszu dyscypliny naukowej .......................................................................... kwota ......................................... 

5) dotacji, grantów, nr .................................................................. ............................. kwota ......................................... 

6) innych źródeł ..........................................................................................................  kwota ......................................... 

Kierownik jednostki organizacyjnej 

 

 

................................................. 
(pieczątka i podpis) 

Lublin, dnia ..................................        

 

11. Potwierdzenie zabezpieczenia finansowania przedmiotu wniosku w źródłach wskazanych w pkt 10. 
 

 
 
 

............................................................................................................ 
(specjalista ds. gospodarki finansowej, 

a w przypadku jednostek ogólnouczelnianych  
i międzywydziałowych kierownik jednostki) 

 

Lublin, dnia ...................................                                                                          

WYPEŁNIA JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZAMÓWIENIE 

1. Rejestracja zamówienia 

............................................................................................................................. ...................................................................

............................................................................................................................. ................................................................... 

WYPEŁNIA BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

2. Wniosek o zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem pozycji z Planu 
Zamówień Publicznych. 

.................................................................................................. ..............................................................................................

............................................................................................................................. ...................................................................

............................................................................................................................. ...................................................................

............................................................................................................................................................... .................................

.................................................................................................. ...................................................................... 

Lublin, dnia ............................................... 

     
Zatwierdzam zastosowanie trybu 

podanego we wniosku 
 
 
 

.................................................................... 
(pieczęć i podpis rektora lub osoby upoważnionej) 

 
Załączniki: 
1. Notatka służbowa z dokonania szacowania wartości przedmiotu zamówienia z wycenami/wydrukami 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Druk należy wypełnić na komputerze 



Załącznik nr 2 
do Regulaminu udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej 
 

NOTATKA SŁUŻBOWA 
z dokonania szacowania wartości przedmiotu zamówienia na dostawy lub usługi 

 
..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(nazwa przedmiotu zamówienia) 

 
1. W dniu/dniach*................... w celu dokonania szacowania wartości ww. przedmiotu zamówienia 

wystąpiono z prośbą o wycenę do następujących firm (w załączeniu dowody skierowania 
zapytania o wycenę): 
 
1) Nazwa i adres Wykonawcy ......................................................................................................................... 

2) Nazwa i adres Wykonawcy ............................................................... .......................................................... 

3) Nazwa i adres Wykonawcy ....................................................................................... .................................. 

w formie: 

 e-mailowej                

 
2. W terminie do dnia ......................... r. do godz. ....................... otrzymano następujące wyceny  

(w załączeniu otrzymane wyceny): 

1) Nazwa i adres Wykonawcy 

.............................................................................................................................................................................. 

Cena netto ..................................................................... Cena brutto ................................ ............................... 

2) Nazwa i adres Wykonawcy 

........................................................................................................................... ................................................... 

Cena netto ..................................................................... Cena brutto ............................................................... 

3) Nazwa i adres Wykonawcy 

.............................................................................................................................................................................. 

Cena netto ..................................................................... Cena brutto ................................ ............................... 

 
3. Uwagi:        

............................................................................................................................................................................... 

 (należy uzupełnić np. w przypadku jeśli nie została złożona żadna oferta po dokonaniu powyższych czynności i szacowanie 
nastąpiło na podstawie rozeznania telefonicznego) 

 
4. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia, ustalona zgodnie z ustawą PZP (wartość zamówienia 

bez podatku VAT) wynosi: ................................... netto zł 

 

5. Wartość przedmiotu zamówienia w Euro (wartość zamówienia bez podatku VAT) wynosi 

............................... euro. 



6. Wartość (kwota brutto), jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia 

wynosi: ....................... zł  

 
 
 
Załączniki: 

1) ................................................................................... 

 (wpisać np.:  wyceny Wykonawców, wydruki e-mail i in.) 

 

 

 

.......................................................................................................... .............................. 

  (imię i nazwisko oraz podpis osoby, która dokonała szacowania wartość zamówienia)    

  

 

Lublin, dnia ............................. r                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 3 
do Regulaminu udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej 

 
NOTATKA SŁUŻBOWA 

z dokonania szacowania wartości przedmiotu zamówienia na roboty budowlane 

..................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ ......................... 

(nazwa przedmiotu zamówienia) 

 
 
1. Szacowania wartości przedmiotu zamówienia na ww. roboty budowlane dokonano zgodnie   

z ustawą PZP, na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

2. Szacowania dokonano w dniu ........................................... 
 
3. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia, ustalona zgodnie z ustawą PZP (wartość zamówienia 

bez podatku VAT) wynosi: .......................... netto zł. 
 
4. Wartość przedmiotu zamówienia w Euro (wartość zamówienia bez podatku VAT) wynosi 

......................................... euro. 
 
5. Wartość (kwota brutto), jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia 

wynosi: ................. zł. 
 
 

 

........................................................................................... ............................................ 

 (imię i nazwisko oraz podpis osoby, która dokonała szacowania wartość zamówienia)    

  

 

 

Lublin, dnia ............................. r                                              
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 
do Regulaminu udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej 
 

NOTATKA SŁUŻBOWA 

z dokonania szacowania wartości przedmiotu zamówienia na dostawy powtarzające się okresowo 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(nazwa przedmiotu zamówienia) 

 
 
1. Szacowania wartości przedmiotu zamówienia na ww. dostawy powtarzające się okresowo 

dokonano zgodnie  z ustawą PZP na podstawie dostaw realizowanych w terminie poprzednich  
12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych dostaw oraz prognozowanego  
na rok ......................... średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
wynoszącego ........ % 
 

2. Szacowania dokonano w dniu ........................................... 
 
3. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia, ustalona zgodnie z ustawą PZP (wartość zamówienia 

bez podatku VAT) wynosi: ............................................. netto zł. 
 
4. Wartość przedmiotu zamówienia w euro (wartość zamówienia bez podatku VAT) wynosi .................... 

euro. 
 
5. Wartość (kwota brutto), jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia 

wynosi: ................ zł. 
 
 
 

.................................................................................................................................. ..... 

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, która dokonała szacowania wartości zamówienia) 

 

 

.......................................................................................................................................  

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, która dokonała weryfikacji szacowania wartości zamówienia) 

 

 

 

 

Lublin, dnia ............................. r                                               
       

 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 5 
do Regulaminu udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej 
 

NOTATKA SŁUŻBOWA 

z dokonania szacowania wartości przedmiotu zamówienia na usługi powtarzające się okresowo 

..................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

(nazwa przedmiotu zamówienia) 

 
 
1. Szacowania wartości przedmiotu zamówienia na ww. usługi powtarzające się okresowo dokonano 

zgodnie  z ustawą PZP, na podstawie usług realizowanych w terminie poprzednich  
12 miesięcy, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług oraz prognozowanego  
na rok ......................... średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 
wynoszącego ........ % 
 

2. Szacowania dokonano w dniu ........................................... 
 
3. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia, ustalona zgodnie z ustawą PZP (wartość zamówienia 

bez podatku VAT) wynosi: ............................................. netto zł. 
 
4. Wartość przedmiotu zamówienia w euro (wartość zamówienia bez podatku VAT) wynosi ................... 

euro. 
 
5. Wartość (kwota brutto), jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia 

wynosi: ................ zł. 
 
 
 

........................................................................................................ ........................... 

(imię i nazwisko oraz podpis osoby, która dokonała szacowania wartości zamówienia)    

  

 

 

Lublin, dnia ............................. r                                               
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 6 
do Regulaminu udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej 
 
 

                                                                                                                        
             Lublin,  ............................... 

POLITECHNIKA LUBELSKA                    
ul. Nadbystrzycka 38D 
20-618 Lublin 
NIP: 7120104651 
                                                        
                                                  

                                   
Zaproszenie do złożenia oferty 

 
Politechnika Lubelska zaprasza do złożenia oferty handlowej na realizację opisanego poniżej 

zamówienia.  
Przedmiotem zamówienia jest …………………………………………….…. według specyfikacji: 

…………………………..………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………..………………………………………………………………………………………..…. 
…………………………..………………………………………………………………………………………..…. 
 

Podstawa prawna zaproszenia*: 
□  zamówienie nieobjęte Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: 

ustawa) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 – wartość poniżej 130 000 zł;  
□  art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
□  art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy. 

 
Kryterium/Kryteria oceny ofert: 
……………………………………………………………………………………….……………………….. 

 
Oferta powinna zawierać: 

 warunki dostawy; 

 termin realizacji zamówienia; 

 formę płatności (preferowany przelew); 

 warunki gwarancji**. 
 
Oferty, które nie odpowiadają pełnemu opisowi zamówienia, nie będą rozpatrywane. 

                                                                                                                                                           
Oferty należy przesłać na adres  e-mail …………………..……………… do dnia ………………...…..  
do godziny……………………… lub osobiście do ……….…………………………………………….… 
Osoba upoważniona do udzielania informacji: …………………….……………………………….….. 
e-mail ………………………………………………………… tel. …………………..………….……….… 

 
 
*  odpowiednie zaznaczyć 
**  jeśli dotyczy 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 7 
do Regulaminu udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej 
 

 
Protokół wyboru oferty 

 

1. Jednostka organizacyjna prowadząca sprawę: .......................................................................................... 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

2. Nazwa zamówienia: .......................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

(opis przedmiotu zamówienia) 

3. Branża: 
  ...................................................................................................................................................... .................... 

 

4. Wykaz dostawców/wykonawców składających oferty:  

 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres dostawcy/wykonawcy 
Zaoferowana  

cena brutto w zł 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

       Porównanie ofert nastąpiło w dniu .................................... o godz. .....................  

 

5. Wybrany dostawca/wykonawca: ......................................................................................... ........... 
Najniższa wartość zamówienia (brutto): ......................................................................................  
Uzasadnienie wyboru: 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 

 

Imię i nazwisko pracownika prowadzącego sprawę: ............................................................. 
                                                                                                             
..................................................... 

                                                                                                                                                                          (data i podpis) 

 Zatwierdzający*: .......................................................................................................................................  

 

                                   
..................................................... 
      (data i podpis z imienną pieczątką) 

 

Uwagi: 
 

1. Oferta wybranego wykonawcy nie musi być najtańsza, jeżeli osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia wykaże,  
że jest ona najkorzystniejsza, np. poprzez korzystne inne elementy oferty. 

2. Pkt 4 nie należy wypełniać, jeżeli zamówienie może być wykonane tylko przez jednego dostawcę/wykonawcę lub gdy 
wpłynęła tylko jedna oferta na konkurs ogłoszony na stronie internetowej PL. 

3. Do protokołu należy dołączyć zaproszenie do złożenia oferty, oferty, foldery, katalogi lub inne dokumenty potwierdzające 
zastosowanie właściwej procedury przy realizacji zamówienia, do którego nie stosuje się Ustawy. 
 

* Zatwierdzającym jest kierownik jednostki organizacyjnej lub inny upoważniony przez rektora dysponent środków publicznych,  
    zatwierdzający wydatek pod względem merytorycznym. 

 



Załącznik nr 8 
do Regulaminu udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej 
 
 
 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIE NR ……. 

PŁATNIK (KONTO W BANKU) WARUNKI PŁATNOŚCI NR REGON (GUS) 

BANK PEKAO S.A., III ODDZIAŁ  
W LUBLINIE 23124023821111000039020877 

PRZELEW 000001726 

 

Lp. Opis Ilość 

1.   

2.    

Według oferty nr ……………………………. z dnia ……………………………. 

Upoważniamy Was do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu. 

Prosimy o wprowadzenie naszego numeru zamówienia do dowodu dostawy. 

Osoba kontaktowa:  …………………………………………. 

 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                       ………………………………………………… 
          (podpis kanclerza, kwestora  

lub innej osoby upoważnionej przez rektora)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY 

POLITECHNIKA LUBELSKA 

ul. Nadbystrzycka 38D 
20-618 Lublin 

NIP: PL 7120104651 

           ADRES DOSTAWY 

 
 

ADRESAT 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



Załącznik nr 9 
do Regulaminu udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej 
             

Lublin, dnia ………………… 
 

Protokół z negocjacji o udzielenie zamówienia 
 
 

Dnia ……………………… w …………………………………. przeprowadzono  
                                                                                                                  (miejsce) 
negocjacje pomiędzy:  

Politechniką Lubelską (adres: ul. Nadbystrzycka 38d, 20-618 Lublin), zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a .................................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................., zwanym dalej 
„Wykonawcą”, 
łącznie zwanymi dalej „Stronami”. 

Przedmiotem negocjacji było określenie warunków umowy, na podstawie której Wykonawca 
wykona na rzecz Zamawiającego usługę polegającą na:  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................ .................................... 
.................................................................................................................................................................... 

W negocjacjach uczestniczyli: 

 w imieniu Zamawiającego:  
................................................................................................................. 

 w imieniu Wykonawcy: 
................................................................................................................. 

Negocjacje prowadzone były w zakresie:  

 

1) przedmiotu świadczenia:   
......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................................................................... 
W wyniku negocjacji strony zgodnie ustaliły:  
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................ ...................................... 

2) terminu wykonania:    
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... ........................ 
W wyniku negocjacji strony zgodnie ustaliły:  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
3) miejsca wykonania:    

.......................................................................................................................................................... .................... 

............................................................................................................................................................................... 
W wyniku negocjacji strony zgodnie ustaliły:  
..............................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................... ......................................... 

 



4) wysokości wynagrodzenia:  
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
W wyniku negocjacji strony zgodnie ustaliły wynagrodzenie w wysokości 
…............................................. zł netto, powiększone o należny podatek  
od towarów i usług (VAT) w kwocie: …....................... zł, co daje wynagrodzenie brutto  
w łącznej wysokości ............................................ zł. 

 

Pozostałe szczegółowe warunki wykonania usługi, w tym prawa i obowiązki Stron, zostały 
ustalone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 
....................................................................... ................................................................ 

                                Zamawiający Wykonawca 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
Zaakceptowany przez Strony wzór umowy. 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 10 
do Regulaminu udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Do postępowania na ………………………………………………………………….………………………… 

(Znak sprawy: …………………………) wyłączoną ze stosowania ustawy PZP na podstawie  

art. ……………….., którego wartość nie przekracza kwoty: …………………….  

 

1) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia i uznaję się za związanego określonymi w nim 

zasadami postępowania. 

2) Oświadczam, że posiadam odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze (badawcze) pozwalające na 

wykonanie dostawy zgodnie z zakresem podanym w ogłoszeniu. 

3) Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oświadczam, że zapoznałem się  

z warunkami postępowania wyłączonego ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz 

przepisami Ustawy o dostępie do informacji publicznych. 

Jednocześnie oświadczam, że przystąpienie do postępowania z uwzględnieniem przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 9 maja 2018 r. (Dz. U. 

2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) jest wyrażeniem  zgody na upublicznianie moich danych dotyczących 

miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajdującego pod adresem. 

4) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu**. 

 

 

 

……………… dnia ………….…     ……………………….……………… 
                 Podpis Wykonawcy lub osoby 

             uprawnionej do składania oświadczeń woli 

 
 
 
 
 
 
 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 04 maja 2016 r., str. 1). 

 
** W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
 

 



Załącznik nr 11 
do Regulaminu udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO ZWIĄZANA  
Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1), dalej „RODO” 

oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 9 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 t.j. z dnia 

2019.09.19), informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Lubelska z siedzibą  

w Lublinie ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin. 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Lubelskiej jest Pan Tomasz Joński, kontakt: 

t.jonski@pollub.pl, tel.: 81 538 47 68; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z postępowaniem na ………………………………………………… (Znak sprawy: 

…………………) opartym na Zarządzeniu Nr R-9/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia  

21 stycznia 2021 r. dotyczącym realizacji zamówień prowadzonych w trybie art. ……………. 

ustawy PZP; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy Ustawy o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j. z dnia 2020.12.07) 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Zarządzeniem Nr R-9/2021 Rektora 

Politechniki Lubelskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. przez okres do 5 lat od dnia zakończenia 

postępowania. 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem udzielenia zamówienia określonego w Zarządzeniu Nr R-9/2021 Rektora 

Politechniki Lubelskiej z dnia 21 stycznia 2021 r. związanego z udziałem w postępowaniu,  

w którym nie stosuje się przepisów ustawy PZP, 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

− prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych  

 
 
 



 
Załącznik nr 12 

do Regulaminu udzielania zamówień  
w Politechnice Lubelskiej 

 

Lublin,  dnia ............................... 
.......................................................................... 
(pieczątka jednostki organizacyjnej) 

 
 

ANALIZA POTRZEB I WYMAGAŃ 
 

Nazwa przedmiotu zamówienia na  
dostawy, usługi, roboty budowlane 

……………………………………………… 

 
Zakres analizy potrzeb i wymagań, zgodnie z art. 83 ust. 2 i 3 ustawy PZP*:  
 
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: 
……………..………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Orientacyjna wartość zamówienia dla każdego z wariantów: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Możliwość podziału zamówienia na części: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: 
 ……………………….……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Możliwość uwzględnienia aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

* Przepis wskazuje jedynie zakres minimalny, a zakres analizy powinien zostać dostosowany przez Zamawiającego do rodzaju  
i wartości konkretnego zamówienia 



 

 
Załącznik nr 13 

do Regulaminu udzielania zamówień  
w Politechnice Lubelskiej 

 
RAPORT Z REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
DOTYCZY UMOWY NR ………………….. 

 
1. Termin realizacji. Czy umowę wykonano w terminie określonym w umowie*: 

1) Tak 
2) Nie  

Jeśli NIE, wskazać okoliczności wystąpienia  
……………………………………………………………….……………………………...…………… 

 
2. Opóźnienia. Czy wystąpiły opóźnienia w realizacji umowy przekraczające co najmniej:  

1) 90 dni, w przypadku zamówień na roboty budowlane o wartości równej lub przekraczającej 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla 
dostaw lub usług – 10 000 000 euro:* 
a) Tak 

Jeśli dotyczy wskazać okoliczności wystąpienia  
……………………………………………………………………………….. 

b) Nie dotyczy 
 

2) 30 dni, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 
kwoty dla robót budowlanych – 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro:* 

a) Tak  
Jeśli dotyczy wskazać okoliczności wystąpienia  
…………………………………………………………………………………... 

b) Nie dotyczy 
 

3. Informacja o zmianach umowy (jeśli dotyczy): 
1) Kiedy dokonano zmiany umowy (data): ……………………….. 
2) Zwięźle przyczyna zmiany: ………………………. 
3) Podstawa prawna dokonanej zmiany umowy: ………………… 
4) Wartość zmiany: ………………………..  
5) Wzrost wynagrodzenia w związku ze zmianą: TAK/NIE, jeśli tak to o ile ………………………. 
 

4. Na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny 
ofertowej:*  
1) Tak 

Jeśli dotyczy wskazać okoliczności i przyczyny ich wystąpienia  
……………………………………………………………….……………………… 

2) Nie dotyczy 
 

5. Na Wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co najmniej 10% wartości ceny 
ofertowej:*  
1) Tak  

Jeśli dotyczy wskazać okoliczności wystąpienia  
………………………………………………………………..……………………… 

2) Nie dotyczy 
 
 
* zaznaczyć właściwą odpowiedź 

 



6. Zamawiający lub Wykonawca odstąpił od umowy w całości lub w części, albo dokonał jej 

wypowiedzenia w całości lub w części:** 

1) Odstąpił/wypowiedział umowę w całości 

2) Odstąpił/wypowiedział umowę w części ….. 

Jeśli dotyczy wskazać okoliczności wystąpienia  
……………………………………………………………………………………… 

3) Nie dotyczy 

7. Czy podczas realizacji zamówienia, zamawiający dokonywał kontroli, czy wykonawca spełnił 

przewidziane w zawartej umowie wymagania związane z realizacją zamówienia (jeżeli dotyczy):  

a)  w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa  

w art. 95 ustawy PZP:  

……………………………………………………………………………………………………………  

b)   obejmujące aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, zgodnie z art. 96 ustawy PZP:  
………………………………………………………………………………………………………….... 

c)  w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania    
      określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy PZP:  

…………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Porównanie kwot:  

1) kwota wynikająca z szacowania wartości zamówienia: …………………… zł netto; 

2) cena całkowita podana w ofercie albo maksymalna wartość nominalna zobowiązania 

zamawiającego wynikająca z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny 

jednostkowe: ………. zł brutto; 

3) kwota, którą wydatkowano na realizację zamówienia: …………………zł brutto. 

 
9. Ocena sposobu wykonania zamówienia, w tym jakości jego wykonania (czy umowa została 

wykonana należycie):  

………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
10. Wnioski co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przyszłych zamówień lub określenia 

przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem celowości, gospodarności i efektywności 

wydatkowania środków publicznych:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
……………………………………… 
(podpis osoby sporządzającej raport) 
 
 
 
Lublin, dnia ………………. r. 

 
 
 
 
 
 
 
** skreślić niewłaściwe 

 
 

 



Załącznik nr 14 
do Regulaminu udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej 

 
 

OŚWIADCZENIE O NIEKARALNOŚCI,  
SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 56 UST. 3  USTAWY PZP  

 

Ja niżej podpisany/podpisana: 

Imię (imiona): …………………………………………..….. 

Nazwisko:  …………………………………………………..     
 
jako*: 

 kierownik zamawiającego 

 członek komisji przetargowej 

 inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem postępowania 
o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego 

 osoba mogąca wpłynąć na wynik tego postępowania 

 osoba udzielająca zamówienia 

    

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: …………………………………………… 

 

Uprzedzony/uprzedzona** o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia, 
oświadczam, że: 

nie zostałem/zostałam** prawomocnie skazany/skazana** 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 i 1517), o ile nie nastąpiło zatarcie skazania. 

 
 
 
 
 

Lublin,  dnia ………………………                  ..................................................................... 
(podpis) 

 

 
 
 
 
 
 
* zaznaczyć właściwe 
** niepotrzebne skreślić 

 
 


