
  

Zarządzenie  Nr R-26/2003 
Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie 

z dnia 9 października 2003 r. 
 

 
w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych  
w Politechnice Lubelskiej. 
 
 
 
 Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. Nr 65 poz. 385 z późniejszymi zmianami), § 30 Statutu 
Politechniki Lubelskiej oraz w oparciu o ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r.         
o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 72 z 2002 r., poz. 664     
z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z późniejszymi 
zmianami),  zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Zgodnie z powołanymi we wstępie przepisami zobowiązuję wszystkich 

kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki do 
obligatoryjnego stosowania zasad, form i trybów udzielania zamówień 
publicznych określonych w ustawie o zamówieniach publicznych dla 
realizacji robót budowlanych, usług oraz dostaw w uczelni. 

 
2. W celu usprawnienia prac związanych z udzielaniem zamówień publicznych 

w Politechnice wprowadza się „Zasady postępowania przy udzielaniu 
zamówień publicznych”, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 
 

§ 2. 
 
1. Do realizacji umów i zleceń będących wynikiem postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego wyznaczone są jednostki i komórki organizacyjne 
wymienione w „Zasadach udzielania zamówień publicznych” pkt. 1 
załącznika nr 1 do zarządzenia. 

 
2. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych wymienionych w pkt.1  

załącznika nr 1, ponoszą odpowiedzialność służbową za prawidłowość 
realizacji powierzonego zadania, zgodnie z przeprowadzonym wcześniej 
postępowaniem o zamówienie publiczne i zawartą umowę. 
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3. Zobowiązuję Dział Spraw Osobowych do uzupełnienia zakresów 

obowiązków kierowników, o których mowa w pkt. 1 załącznika nr 1 o zapisy 
o odpowiedzialności wynikającej ze stosowania ustawy o zamówieniach 
publicznych. 

 
§ 3. 

 
1. Komórki i jednostki organizacyjne wymienione w § 2 pkt.1, zlecają do Biura 

Zamówień Publicznych przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, przekazując niezbędne dokumenty i dane do jego 
ogłoszenia oraz prowadzą postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki 
do 20 000 EURO, po uzyskaniu opinii Biura Zamówień Publicznych                
i akceptacji dyrektora administracyjnego. 

 
2. Biuro Zamówień Publicznych przygotowuje i przeprowadza wszystkie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość w roku 
kalendarzowym w skali uczelni nie przekracza 30 000 EURO w tej samej 
kategorii towarów, usług i robót budowlanych. 

 
3.  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 30 000 EURO 

przygotowuje i przeprowadza komisja przetargowa. 
 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Biura Zamówień 

Publicznych komisja przetargowa może prowadzić postępowanie o wartości 
szacunkowej niższej niż 30 000 EURO. Biuro Zamówień Publicznych 
zobowiązane jest do przekazania komisji wszystkich materiałów niezbędnych 
do przygotowania i przeprowadzenia przez nią postępowań. 

 
4. Biuro Zamówień Publicznych posiada całość dokumentacji związanej            

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego z wyjątkiem 
postępowań realizowanych trybem zamówienia z wolnej ręki o wartości do 
20 000 EURO, a także prowadzi: 
a) rejestr wszystkich postępowań przetargowych, 
b) rejestr wszystkich postępowań innych niż przetargowe z wyjątkiem 

zamówień realizowanych trybem zamówienia z wolnej ręki, 
c) rejestr umów zawartych w wyniku postępowań o udzielenie  zamówienia 

publicznego. 
 

5. Dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego trybem                
zamówienia z wolnej ręki o wartości do 20 000 EURO prowadzą komórki     
i jednostki wymienione w § 2 pkt.1. 
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6. Jednostki i komórki organizacyjne wymienione w § 2 pkt.1 zobowiązane są 

do składania do Biura Zamówień Publicznych: 
a) miesięcznych raportów o wydatkach z podziałem na kategorie, do 10-tego 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, 
b) faktur, będących wynikiem realizacji zawartych umów i postępowań, 

które były prowadzone przez Biuro Zamówień Publicznych i komisję 
przetargową, celem ich opisania.     

 
§ 4. 

 
 Całokształt   spraw   związanych   z   realizacją   zamówień   publicznych 
w uczelni koordynuje Biuro Zamówień Publicznych. 
 

§ 5. 
 

      Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego zarządzenia powierzam 
prorektorowi ds. ogólnych. 
 

§ 6. 
 
 Traci  moc  Zarządzenie Nr  R–12/2002 Rektora  Politechniki  Lubelskiej    
z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień 
publicznych w Politechnice Lubelskiej. 
 

§ 7. 
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

                                                                    R e k t o r 
       
 
                                             Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL. 

 
 
 
 
 



  

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr R-26/2003 
 z dnia 9 października 2003 r. 

 
 

 
ZASADY  POSTĘPOWANIA 

przy udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej 
 
 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Zasady, formy i tryb udzielania wszelkich zamówień na dostawy, usługi i roboty 
budowlane dokonywane przez Politechnikę Lubelską a także tryb rozpatrywania 
protestów i odwołań złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia, 
określa ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych – tekst 
jednolity (Dz.U. Nr 72 z 2002 r. poz. 664) z późniejszymi zmianami. 

 
1. Ustawy nie stosuje się w przypadku zamówień wymienionych w art. 6 ustawy. 

 
 
Zasady udzielania zamówień publicznych 
 

1. Komórkami organizacyjnymi Politechniki Lubelskiej wymienionymi w § 2 pkt. 1 
zarządzenia są: 

     1. Dział  Techniczny, w zakresie zamówień publicznych dotyczących usług                  
o charakterze technicznym, związanych z eksploatacją budynków uczelni oraz nie 
objętych planem remontów doraźnych, prac związanych z adaptacją, przebudową 
pomieszczeń i związanymi z tym robotami specjalistycznymi; 

     2.  Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia  w zakresie zamówień na dostawy 
towarów, materiałów, surowców i sprzętu, aparatury naukowo-badawczej oraz usług 
wynikających z zakresu działalności tego działu; 

    3. Sekcja Nadzoru Inwestycji i Remontów  w zakresie zamówień dotyczących 
realizacji inwestycji i remontów; 

    4. Dział Administracyjno-Gospodarczy  w zakresie zamówień dotyczących zakupów      
i usług związanych z administrowaniem i eksploatacją obiektów oraz  
funkcjonowaniem uczelni, w tym usług transportowych; 

    5. Dział Spraw Studenckich   w zakresie zamówień finansowanych z funduszu 
wychowawczego i innych przychodów; 

    6. Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych  w zakresie zamówień związanych z działalnością 
socjalną oraz eksploatacja bazy socjalnej i mieszkaniowej; 

    7. Zespół ds. Żywienia  w zakresie zakupów surowców i materiałów związanych            
z żywieniem; 

    8.  Biblioteka Główna  w  zakresie zakupów księgozbiorów i czasopism; 
    9. Wydawnictwo PL w zakresie zamówień związanych z realizacją planów 

wydawnictw i zamówień drukarskich. 
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2. W/w  jednostki organizacyjne zobowiązane są do prowadzenia rocznych rejestrów 
wydatków z podziałem ich według rodzajów. Podziału na kategorie według PKWiU  
dokonuje komórka organizacyjna w porozumieniu z Biurem Zamówień Publicznych po 
otrzymaniu do 15 stycznia od w/w jednostek i komórek, wykazu planowanych dostaw, 
usług i robót budowlanych oraz każdorazowo w przypadku jednostkowych postępowań  
w ciągu roku kalendarzowego określi tryby zamówienia. 

 
3.  Zamówienia publiczne udziela się w następujących trybach: 

- przetargu nieograniczonego, 
- przetargu ograniczonego, 
- przetargu dwustopniowego, 
- negocjacji z zachowaniem konkurencji, 
- zapytania o cenę, 
- zamówienia z wolnej ręki. 
 
 3.1. Przetarg nieograniczony: 

           Jest to podstawowy tryb udzielania zamówienia publicznego. Każdy inny niż przetarg 
nieograniczony tryb może być udzielany wyłącznie w zaistnieniu okoliczności podanych 
w Ustawie o zamówieniach publicznych. Przetarg nieograniczony  jest organizowany 
przez zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia 
publicznego. Zamawiający zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, 
zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie i na 
własnej stronie internetowej oraz za pośrednictwem Prezesa Urzędu, w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w przypadku gdy szacunkowa wartość zamówienia przekracza 
30 000 EURO.   

 
 3.2. Przetarg ograniczony: 

              Oferty w przetargu ograniczonym mogą złożyć wyłącznie dostawcy lub wykonawcy 
dopuszczeni do udziału w tym przetargu i zaproszeni przez zamawiającego do składania 
ofert. W ogłoszeniu zamawiający może określić liczbę wykonawców lub dostawców        
z tym, że liczba ta nie może być mniejsza niż 5 i większa niż 20. Zamawiający może 
zorganizować przetarg ograniczony w przypadku, gdy wystąpi co najmniej jedna             
z następujących okoliczności: 

- wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty 30 000 
EURO, 

- specjalistyczny charakter zamówienia publicznego ogranicza liczbę dostawców 
lub wykonawców mogących wykonać dane zamówienie. 

 
 3.3. Przetarg dwustopniowy: 

  W przetargu dwustopniowym w pierwszym etapie dostawcy i wykonawcy składają 
oferty wstępne bez podawania ceny, a zamawiający może żądać od dostawców                   
i wykonawców określenia parametrów przedmiotu zamówienia. Drugi etap jest 
przetargiem, którego zasięg jest ograniczony do wybranych oferentów i może być 
poprzedzony negocjacjami zamawiającego z oferentami. 

            Przetarg dwustopniowy może być stosowany w przypadku, gdy zachodzi jedna                     
z   następujących okoliczności: 
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1) w uprzednio prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 
lub ograniczonego nie zastały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty 
zostały odrzucone, a pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny 
sposób zmienione, 

2) nie można z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki 
sposób, aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty, 

3) przedmiotem zamówienia publicznego są, dostawy lub roboty budowlane 
prowadzone wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych lub 
rozwojowych, nie zaś w celu zapewnienia zysku lub pokrycia kosztów badań 
lub rozwoju, 

4) przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych 
(obowiązuje do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej), 

5) wyjątkowych sytuacjach, jeżeli ze względu na charakter usług lub robót 
budowlanych lub związanych z nimi ryzyka nie ma możliwości dokonania 
wcześniejszej ich wyceny. 

 
3.4.  Negocjacje z zachowaniem konkurencji: 

                 Negocjacje z zachowaniem konkurencji – jest to tryb zamówienia publicznego,  
w którym zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, z taką liczbą dostawców lub wykonawców, która zapewni wybór 
najkorzystniejszej oferty, konkurencję oraz sprawny przebieg postępowania, 
niemniejszą jednak niż trzech, chyba że ze względu na specjalistyczny charakter 
zamówienia jest tylko dwóch wykonawców mogących je wykonać. Zamówienie 
publiczne w tym trybie może być udzielone, jeżeli wystąpiła co najmniej jedna             
z następujących okoliczności: 

1) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego lub 
ograniczonego zostało unieważnione z powodu braku wymaganej liczby ofert,     
a pierwotne warunki zamówienia publicznego nie zostaną w istotny sposób 
zmienione,  

2) został przeprowadzony konkurs (dotyczący twórczych prac projektowych),    
w wyniku którego zakwalifikowano do postępowania co najmniej dwóch 
wykonawców, 

3) przedmiot dostawy jest wytwarzany wyłącznie w celach badawczych, 
doświadczalnych lub rozwojowych, przy czym nie dotyczy to produkcji 
seryjnej mającej na celu udowodnienie zdolności rynkowych lub pokrycie 
kosztów i badań rozwoju, 

 4) dane roboty budowlane służą wyłącznie do celów badawczych, doświad-
czalnych lub rozwojowych, a nie do zapewnienia zysku lub pokrycia 
poniesionych kosztów rozwoju, 

 5) zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia publicznego, której wcześniej  
nie można było przewidzieć, a nie wynika ona z winy zamawiającego. 
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3.5. Zapytanie o cenę: 

           Zapytanie o cenę stanowi tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym 
zamawiający kieruje pytanie o cenę dostaw rzeczy lub usług do takiej liczby dostawców 
lub wykonawców, która zapewnia wybór najkorzystniejszej oferty, konkurencję                
i sprawny przebieg postępowania - nie mniej niż czterech. Tryb ten może być stosowany, 
gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne          
o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza 
równowartości kwoty 130 000 EURO. 

 
3.6. Zamówienie z wolnej ręki: 

             Zamówienie z wolnej ręki jest to tryb udzielenia zamówienia publicznego, w którym 
zamawiający udziela zamówienia po rokowaniach tylko z jednym dostawcą lub 
wykonawcą. Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego z wolnej ręki tylko 
wtedy, gdy wystąpi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

 
1) z przyczyn technicznych lub w przypadku udzielenia zamówienia publicznego 

na prace z zakresu działalności twórczej i artystycznej w dziedzinie kultury           
i sztuki, a także z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, 
wynikających z odrębnych przepisów, dostawy, usługi lub roboty budowlane 
można uzyskać tylko przez jednego dostawcę lub wykonawcę, 

2) został przeprowadzony konkurs i stosownie do jego postanowień zamówienie 
musi być udzielone wykonawcy, którego praca została wyceniona jako 
najlepsza, 

3) ze względu na wyjątkową sytuację nie wynikającą z przyczyn leżących po 
stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest 
natychmiastowe wykonanie zamówienia publicznego, a nie można zachować 
terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia, 

4) uprzednio prowadzone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego        
a w przypadkach postępowania, o których mowa w art. 4b ust. 1 pk. 3-5,           
a także w trybie przetargu ograniczonego zostało unieważnione z powodu 
braku wymaganej liczby ofert, jeżeli pierwotne warunki zamówienia nie 
zostały w sposób istotny zmienione, a ze względu na szczególny rodzaj 
dostaw, usług lub robót budowlanych można je uzyskać od jednego dostawcy 
lub wykonawcy, 

5) udziela się temu samemu wykonawcy zamówień publicznych dodatkowych, 
nie przekraczających łącznie 20% wartości zamówienia podstawowego, 
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można 
było wcześniej przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych 
zamówienia dodatkowego nie można oddzielić od zamówienia podstawowego, 

6) przedmiotem zamówienia publicznego jest nabycie, najem, dzierżawa lub 
leasing nieruchomości, a ze względu na szczególne okoliczności można ją 
uzyskać od jednego oferenta. 

Jeżeli  wartość  zamówienia przekracza  równowartość kwoty 30 000 EURO,  zastoso-  
wanie  trybu  zamówienia  z wolnej ręki wymaga zatwierdzenia  przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 
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 4.  Na wniosek Biura Zamówień Publicznych lub komisji przetargowej decyzję w sprawie 
zastosowania właściwego trybu udzielania zamówienia publicznego podejmuje dyrektor 
administracyjny, działający w oparciu o udzielone pełnomocnictwo rektora. 

 
5.  Po ustaleniu trybu zamówienia publicznego, Biuro Zamówień Publicznych sporządza             

i publikuje podpisane przez dyrektora administracyjnego ogłoszenie o rozpoczęciu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz sporządza specyfikację istotnych 
warunków zamówienia.   

     Specyfikację przygotowuje się na podstawie zapotrzebowania jednostek i komórek 
wnioskujących udzielenie zamówienia na dostawę, usługi i roboty budowlane 
określającego w szczególności: 
1) parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia, 
2) źródło finansowania (z potwierdzonymi środkami pieniężnymi), 
3) kryteria oceny ofert, 
4) terminy realizacji, 
5) proponowanych dostawców lub wykonawców, 
6) inne istotne dla zamawiającego elementy zamówienia. 

     Reasumując, zapotrzebowanie musi być tak przygotowane merytorycznie, aby bez 
większych kłopotów Biuro Zamówień Publicznych mogło szybko i sprawnie 
przeprowadzić postępowanie przetargowe.  

       
6.  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zamówienia z wolnej 

ręki wymaga upublicznienia w drodze ogłoszenia: 
- na tablicach ogłoszeń przetargowych w budynkach uczelni, 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych w przypadku zamówień powyżej 30 000 EURO 

z wyjątkiem postępowania realizowanego trybem zapytania o cenę, 
- na stronie internetowej Politechniki Lubelskiej,  
- ewentualnie w miejscowej lub krajowej prasie. 

 
7.  Zgodnie z art. 14c ustawy zamawiający ma obowiązek zamieścić w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenie o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach 
publicznych, których wartość przekracza w przypadku robót budowlanych kwotę 500 000 
EURO oraz w przypadku dostaw i usług, których  łączna ich wartość przekracza 500 000 
EURO  w każdej kategorii . 

     Ogłoszenie, o którym mowa winno być przekazane do publikacji niezwłocznie po 
uchwaleniu przez Senat planu rzeczowo-finansowego Politechniki Lubelskiej.  

     Dokumenty do Biuletynu Zamówień Publicznych  przygotowuje Biuro Zamówień 
Publicznych po otrzymaniu od właściwych jednostek i komórek, niezbędnych 
dokumentów. 

 
8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych zasadach obowiązują postanowienia  ustawy 

o zamówieniach publicznych. 
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    Podstawowe dokumenty obowiązujące w postępowaniu 
o zamówieniach publicznych  i ich obieg. 

 
 
 
1. Dokumenty obowiązujące w każdym trybie postępowania o zamówieniach 

publicznych. 
 
1.1  Dokumentem  inicjującym  postępowanie  na  dostawę  i  usługę  jest „Zapotrzebowanie”     

(druk Nr 6). 
 
1.2 Na roboty budowlano-montażowe podstawa rozpoczęcia procedury zamówienia   

publicznego wynika z planu inwestycji, remontów i adaptacji. Zlecenie do Biura 
Zamówień Publicznych przygotowuje Dział Techniczny  lub Sekcja Nadzoru Inwestycji  
i Remontów. 

 
1.3 Zapotrzebowanie przygotowuje komórka lub jednostka organizacyjna i podpisuje jej 

kierownik  (instytutu, katedry, działu, sekcji itp.). Zapotrzebowanie winno zawierać dane 
przedmiotu zamówienia, pozwalające na sporządzenie specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

       Zapotrzebowanie przekazuje się do właściwej, wymienionej w pkt. 1 Zasad  udzielania  
zamówień publicznych, komórki wnioskującej o przeprowadzenie zamówienia 
publicznego. 

       W przypadku, w którym komórka organizacyjna jest jednocześnie komórką 
wnioskującą, zapotrzebowanie podlega akceptacji odpowiedniego przełożonego. 

       Komórki wnioskujące składają niezbędne dokumenty (w tym zapotrzebowanie) do Biura 
Zamówień Publicznych, celem  przeprowadzenia postępowania a w przypadku 
zamówienia z wolnej ręki przeprowadzają postępowanie po uprzedniej opinii Biura           
i akceptacji wnioskowanego trybu przez dyrektora administracyjnego. 

 
2. Dokumentacja postępowań przetargowych. 
 
2.1. Dokumentem podstawowym jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą 

udostępnia  się wszystkim podmiotom  zamierzającym wziąć udział w przetargu. 
Specyfikacja wymaga uzgodnienia z dziekanem wydziału i prorektorem merytorycznie 
właściwym – kierownikiem pionu organizacyjnego dla zamówień dotyczących 
inwestycji, remontów i dostaw aparatury naukowo-badawczej, jeżeli ich wartość 
szacunkowa przekracza kwotę 30 000 EURO. 
Projekt lub wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ wymaga uzgodnienia z radcą 
prawnym, jeżeli istnieją istotne różnice z wcześniej uzgodnionymi umowami. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdza Dyrektor Administracyjny. 

 
2.2. Postępowania o wartości szacunkowej do 30 000 EURO 
 
       Postępowanie i dokumentację prowadzi Biuro Zamówień Publicznych a w szczególności  

obowiązane jest do: 
- prowadzenia rejestru wydanych SIWZ, 
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- prowadzenia dokumentacji i przygotowania odpowiedzi związanych z ewentualnymi 

zapytaniami oferentów, 
- prowadzenia protokółu podstawowych czynności związanych z rozpatrzeniem i oceną 

złożonych ofert, 
- przygotowania obowiązujących dokumentów i informacji o wyniku przetargu. 

 
 
2.3. Postępowania o wartości szacunkowej powyżej 30 000 EURO. 
 
2.3.1 Postępowanie prowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem nr R-18/2002      

z dnia 15 października 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla udzielania 
zamówienia publicznego. Regulamin komisji przetargowej zatwierdzony przez 
prorektora ds. ogólnych stanowi – załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2.3.2 Biuro Zamówień Publicznych: 
 

-  prowadzi przygotowaną przez komisję przetargową korespondencję z Urzędem   
Zamówień Publicznych, 

  -  prowadzi rejestr wydanych SIWZ, 
-  przyjmuje i przekazuje komisji przetargowej wszelkie pytania dotyczące ogłoszonych  

postępowań,  
-  rozsyła odpowiedzi na zadane pytania oferentów, 
-  publikuje ogłoszenia i wyniki postępowań, 
-  przechowuje dokumentację postępowań. 

 
3.  Dokumentacja innych trybów udzielania zamówienia publicznego. 

 
3.1 Zapytanie o cenę dokonuje się na drukach załączonych do zarządzenia. 
3.2 Przy postępowaniach powyżej 30 000 EURO w/w dokumenty winny posiadać     

dokumentację wymaganą przez przepisy Ustawy o zamówieniach publicznych. 
 
Inne informacje dotyczące stosowania przepisów Ustawy o zamówieniach publicznych  
w Politechnice Lubelskiej. 
  

1. O wyborze trybu udzielania zamówienia publicznego i sposobie jego przeprowadzenia 
decyduje m.in. wartość szacunkowa dostawy lub usługi ustalona z należytą 
starannością bez podatku od towarów i usług (VAT). Wartość ta obliczana jest            
w skali całej uczelni, w danym roku finansowym, dla dostaw i usług tej samej 
kategorii, zgodnie z art. 17 ustawy. 

2. Zapytanie o cenę może być stosowane, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy 
rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych          
a wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 EURO. Zapytania o cenę nie 
stosuje się do robót budowlanych. Wartość 130 000 EURO jest wartością obejmującą 
towary i usługi w/g tej samej kategorii w skali uczelni w danym roku finansowym. 
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3. Stosując próg 6 000 EURO (obowiązuje od 20.X.2003 r.), poniżej którego nie stosuje 

się Ustawy o zamówieniach publicznych należy określić wartość szacunkową 
zamówienia stosując zasadę z pkt. 1.  
O uproszczonym sposobie przeprowadzenia postępowania decyduje wartość szacun-
kowa zamówienia ( próg 30 000 EURO ) obliczona według pkt. 1.  

4. Uczelnia jest płatnikiem podatku od towarów i usług dlatego jest konieczność 
posługiwania się w zapotrzebowaniach wartościami brutto (z wliczonym podatkiem 
VAT). 
Jedną z przyczyn, która doprowadza do unieważnienia postępowania jest zbyt niska 
wartość szacunkowa w stosunku do wartości oferty najkorzystniejszej. Przy 
postępowaniach, w których przedmiot zamówienia określany jest na podstawie wielu 
zapotrzebowań z różnych jednostek, całe postępowanie jest unieważniane jeżeli jedna 
jednostka przeznaczy na realizację zbyt mało środków finansowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Nr R-26/2003 
 z dnia 9 października 2003 r. 

 
 

Regulamin pracy Komisji Przetargowej 

1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o „komisji", należy przez to rozumieć: 
Komisję przetargową działającą w oparciu o zarządzenie Rektora Nr R-18/2002 z dnia 
15 października 2002 r. 

2. Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 
publicznych (tj. Dz. U. Nr 72  z 2002 r., poz. 664) - zwanej dalej „ustawą”, przepisy 
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego 
regulaminu. 

3. Przewodniczący komisji: 
• odbiera oświadczenia członków komisji o zaistnieniu lub braku istnienia 

ustawowych okoliczności uniemożliwiających im występowanie w imieniu 
zamawiającego lub też wykonywanie czynności związanych z postępowaniem       
o zamówienie publiczne oraz włącza je do dokumentacji postępowania                   
o udzielenie zamówienia publicznego, 

• informuje rektora o wystąpieniu okoliczności powodujących wykluczenie członka 
komisji, 

• wyznacza terminy posiedzeń komisji, 
• prowadzi posiedzenia komisji, 
• rozdziela pomiędzy członków komisji prace podejmowane w trybie roboczym,      

w tym w początkowej fazie postępowania przydziela określonym członkom 
komisji zadania związane z przygotowaniem dokumentów składających się na 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

• nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, 

• informuje rektora i prorektora ds. ogólnych o problemach związanych z pracami 
komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

• reprezentuje komisję w wystąpieniach zewnętrznych, 
• po zakończeniu prac komisji przedkłada upoważnionej przez rektora osobie            

z kierownictwa uczelni protokół postępowania o zamówienie publiczne do 
zatwierdzenia wraz ze wzorem umowy do podpisania z wybranym oferentem. 

4. Obowiązkiem sekretarza jest prowadzenie w sposób ciągły protokołu postępowania 
odzwierciedlającego poszczególne etapy posiedzeń komisji, wypełnianie 
odpowiednich druków protokołu oraz dbałość o sprawną organizację postępowania     
o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
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6. Do zadań komisji w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego należy w szczególności przygotowanie i przekazanie do akceptacji 
rektorowi lub osobie upoważnionej: 
• propozycji wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem, 
• projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału     

w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę, 
• propozycji zaproszenia do rokowań w trybie zamówienia z wolnej ręki, ze 

wskazaniem podmiotu, któremu ma być udzielone zamówienie, 
• ogłoszeń właściwych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego,  
• projektów innych wymaganych dokumentów, w szczególności wniosków rektora 

lub osoby upoważnionej do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych 
ustawą. 

7. Do zadań komisji w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego należy w szczególności: 
• udostępnianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia zainteresowanym 

dostawcom lub wykonawcom oraz udzielanie wyjaśnień dotyczących jej treści, 
• prowadzenie negocjacji albo rokowań z dostawcami lub wykonawcami, w sytuacji 

gdy ustawa dopuszcza prowadzenie takich negocjacji albo rokowań, 
• otwarcie ofert, 
• ocena spełniania warunków stawianych dostawcom lub wykonawcom oraz 

wykluczenie oferentów nie spełniających tych warunków lub podlegających 
wykluczeniu na innej podstawie określonej ustawą, 

• odrzucenie ofert zgodnie z art. 27a ustawy, 
• ocena ofert nie podlegających odrzuceniu, 
• przygotowanie propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia 

postępowania, 
• przyjmowanie i analiza wnoszonych protestów wraz z przygotowaniem projektu 

odpowiedzi na protest, 
• sporządzenie odpowiedniej dokumentacji według druków ZP wprowadzonych 

zarządzeniem Prezesa UZP dla zamówień o równowartości powyżej 30 000 
EURO, 

• przedstawienie rektorowi lub osobie upoważnionej przez rektora propozycji 
wyboru tej spośród pozostałych złożonych ważnych ofert, która uzyskała 
najwyższą liczbę punktów, w przypadku stwierdzenia, iż oferent, którego oferta 
została wybrana, przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe, uchyla się od 
podpisania umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

8. Komisja na zakończenie postępowania zleci przesłanie do publikacji w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania wg Druku ZP-150. 
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9. Komisja ma prawo wykluczyć oferenta, odrzucić ofertę bądź unieważnić przetarg na 
podstawie art. 19 ust. 1, 22 ust. 7 i 24 ust. 4 oraz art. 27a ust. 1 i 27b ust. 1 ustawy. 

10.  W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 27b ust. 1 ustawy komisja 
proponuje rektorowi lub osobie upoważnionej przez rektora unieważnienie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pisemne uzasadnienie takiej 
propozycji powinno zawierać wskazanie dokładnej podstawy prawnej, omawiać 
okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania, oraz 
informować o możliwych skutkach wynikających z art. 27b ust. 3 ustawy. 

11. W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę komisja proponuje wybór 
tej oferty, która zawiera najniższą cenę. 

12. W postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki komisja 
przedkłada rektorowi lub osobie upoważnionej stanowisko w sprawie możliwości 
zawarcia umowy z oferentem, z którym były prowadzone rokowania.  

13. Otwarcie ofert: 
• Przewodniczący komisji przedstawi zebranym: 

a) cel spotkania, ze wskazaniem przedmiotu zamówienia, trybu udzielania 
zamówienia publicznego oraz miejsca i daty publikacji ogłoszenia o przetargu, 

b) skład komisji przetargowej, 
c) liczbę złożonych ofert, ze wskazaniem nazw (firm) i adresów (siedzib) 

oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich 
po wyznaczonym terminie, 

d) oferty, okazując, iż złożone one zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie 
noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy; 

• Przewodniczący komisji zwróci się do oferentów z pytaniem, czy chcą złożyć 
oświadczenia przed otwarciem ofert. Ewentualne oświadczenia odnotowuje się 
natychmiast na załączniku wg druku ZP-42; 

• Po otwarciu każdej oferty. Przewodniczący odczyta, a sekretarz odnotuje na 
załączniku wg druku ZP-41, zawarte w ofercie: nazwę i adres oferenta, cenę 
oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności, liczbę 
kolejno ponumerowanych stron, na których złożona została oferta; 

• Po otwarciu i odczytaniu wszystkich ofert, niezwłocznie po zapoznaniu się 
komisji z dokumentami składanymi przez dostawców lub wykonawców, 
członkowie komisji złożą pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu oko-
liczności, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, wg wzoru ZP-21; 

• W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu 
okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, nie złożenia przez niego 
takiego oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, członek 
komisji podlega niezwłocznemu wyłączeniu z dalszego udziału w pracach 
komisji; 
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• Informację o wyłączeniu członka komisji przewodniczący komisji przekazuje 
rektorowi, który w miejsce wyłączonego członka może powołać nowego członka 
komisji; 

• Przed zamknięciem części jawnej posiedzenia przewodniczący komisji, 
zachowując formę pisemną, może wezwać upełnomocnionych przedstawicieli 
oferentów do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy. 
Wezwanie winno określać wykaz uczestników postępowania, osób po stronie 
zamawiającego biorących udział w postępowaniu oraz termin złożenia 
oświadczenia; 

• Przewodniczący może również poinformować zebranych o przewidywanym 
terminie rozstrzygnięcia postępowania i podania wyników do publicznej 
wiadomości. 

14. Przed przystąpieniem do oceny ofert komisja przygotuje treść wezwania do złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 5 ustawy, i po jego podpisaniu przez 
kierownika jednostki prześle je do oferentów, którzy złożyli oferty. 

15. Komisja wykluczy z postępowania oferentów, jeżeli wystąpię okoliczności 
wymienione w art. 22 ust. 7 ustawy. 

16. Ocena złożonych ofert: 
• W trakcie oceny złożonych ofert komisja wykona następujące czynności: 

a) sprawdzi czy wszystkie oferty odpowiadają warunkom i zasadom określonym 
w ustawie o zamówieniach publicznych i SIWZ, 

b) określi, czy oferty nie zawierają oczywistych pomyłek, a w przypadku ich 
stwierdzenia odnotuje rodzaj błędu wg druku ZP-43. 

c) powiadomi oferenta o dokonaniu korekty oczywistych omyłek, 
d) w przypadku uznania przynajmniej jednej z ofert za nieważną z powodu 

błędów formalnych, wypełni załącznik wg druku ZP-44, 
e) w oparciu o dane zawarte w załączniku wg druku ZP-45, dokona oceny 

spełnienia warunków wymaganych przez oferentów i odnotuje wyniki na 
załączniku wg druku ZP-46 (informacja o spełnieniu warunków wymaganych 
od oferentów), 

f) po przeprowadzeniu czynności, o których mowa w ppkt. d) i e), w przypadku 
stwierdzenia, iż jakikolwiek z oferentów kwalifikuje się do wykluczenia, 
przygotuje zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania o zamówienie 
publiczne zawierające uzasadnienie faktyczne i prawne, które po akceptacji 
rektora lub osoby upoważnionej niezwłocznie prześle wykluczonemu 
oferentowi, 

g) oferty oferentów, którzy zostali wykluczeni z postępowania, nie są przez 
komisję rozpatrywane. 

h) odrzuci oferty spełniające warunki określone w art. 27a ust. 1 ustawy, 
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i) w przypadku odrzucenia którejkolwiek z ofert przygotuje zawiadomienie          
o odrzuceniu oferty zawierające uzasadnienie faktyczne i prawne, które 
niezwłocznie po akceptacji rektora lub osoby upoważnionej prześle 
oferentowi, którego oferta została odrzucona, 

j) członkowie komisji w oparciu o zapis zawarty na załączniku wg druku ZP-51 
(Kryteria oceny ofert i ich znaczenie) dokonają oceny złożonych ofert i wyniki 
wraz z pisemnym uzasadnieniem indywidualnej oceny ofert wpiszą na 
załączniku wg druku ZP-52, 

k) przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami może sporządzić zbiorcze 
zestawienie oceny ofert; w takim przypadku pisemne uzasadnienia 
indywidualnej oceny ofert zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru 
najkorzystniejszej oferty, 

l) wykorzystując wyniki indywidualnej oceny ofert, komisja sporządzi 
streszczenie i porównanie złożonych ofert na załączniku wg druku ZP-53, 

m) w przypadku odrzucenia wszystkich ofert zamieści uzasadnienie odrzucenia    
w załączniku na załączniku wg druku ZP-54. 

17. W przypadku wniesienia protestu komisja zawiesi postępowanie do czasu rozpatrzenia 
protestu, nie dłużej jednak niż na okres siedmiu dni, chyba że występują okoliczności 
określone w art. 85 ust. 1 pkt. 1, 2 lub 3 ustawy. 

18. O złożeniu protestu komisja zawiadamia niezwłocznie dostawców i wykonawców 
uczestniczących w danym postępowaniu. 

19. Protest na czynności podjęte przez zamawiającego złożony przez dostawców lub 
wykonawców przewodniczący komisji przekazuje, wraz ze stanowiskiem komisji, do 
rozpatrzenia rektorowi lub osobie upoważnionej. 

20. W przypadku udziału w pracach komisji biegłych (rzeczoznawców) komisja odnotuje 
ich dane na druku ZP-81. 

21. Biegły (rzeczoznawca) składa przewodniczącemu komisji pisemne oświadczenie         
o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, według 
wzoru ZP-21. 

22. Na polecenie rektora lub osoby upoważnionej komisja powtarza unieważnioną przez 
nich czynność, podjętą z naruszeniem prawa. 

23. Po podpisaniu protokołu postępowania przez komisję i jego zatwierdzeniu przez 
rektora lub osobę upoważnioną, przewodniczący komisji podaje wyniki postępowania 
do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń             
w siedzibie zamawiającego oraz niezwłoczne powiadomienie na piśmie wszystkich 
oferentów, którzy złożyli oferty. W zawiadomieniu przesyłanym oferentowi, którego 
ofertę wybrano, określa się również miejsce i termin zawarcia umowy. 

 
 
 
 
 


