
 
 

 
Zarządzenie Nr R-93/2016 

Rektora Politechniki Lubelskiej 
z dnia 30 grudnia 2016 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr R-68/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej  
z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu  

zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej  

Na podstawie art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), Ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164, z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) oraz § 39 Statutu 
Politechniki Lubelskiej  z a r z ą d z a m, co następuje: 

§ 1. 

1. W Zarządzeniu Nr R-68/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia  
9 listopada 2016 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień 
publicznych w Politechnice Lubelskiej § 3 otrzymuje następujące 
brzmienie: 
 

„§ 3. 
1. Właściwe jednostki organizacyjne zlecają BZP przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przekazując 
dokumenty i dane do jego ogłoszenia (zgodnie z rozdziałem II  
i rozdziałem III Załącznika nr 1 do niniejszego Zarządzenia) oraz 
realizują zamówienia, do których nie stosuje się ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  

2. W przypadku zamówień do wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 60 000 euro netto BZP, we współpracy ze zlecającą jednostką, 
opracowuje na podstawie złożonych dokumentów specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej siwz lub ogłoszenie  
o zamówieniu bądź wstępne ogłoszenie informacyjne w odniesieniu 
do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których 
mowa w art. 138h Ustawy. 

3. W przypadku zamówień powyżej wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 60 000 euro netto siwz lub ogłoszenie o zamówieniu bądź 
wstępne ogłoszenie informacyjne w odniesieniu do zamówień na 



 

 

usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w art. 138h 
Ustawy, są opracowywane wspólnie przez BZP i Komisję Przetargową. 
Powyższe dotyczy także innych postępowań zleconych przez rektora 
lub osobę przez niego upoważnioną bezpośrednio BZP i Komisji 
Przetargowej. Ostatecznej akceptacji siwz dokonuje rektor lub osoba 
przez niego upoważniona.  

4. BZP, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez zlecającą 
jednostkę, przygotowuje oraz przeprowadza wszystkie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości wyrażonych  
w złotych równowartości kwot od 30 000 do 60 000 euro netto. Decyzję 
o wszczęciu postępowania wydaje rektor lub osoba przez niego 
upoważniona i równocześnie wyznacza pracownika BZP 
odpowiedzialnego za przeprowadzenie tego postępowania. 

5. BZP, we współpracy z Komisją Przetargową, przeprowadza 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro netto oraz 
wszystkie inne postępowania zlecone przez rektora lub osobę przez 
niego upoważnioną. BZP udostępnia Komisji wszystkie materiały 
niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz 
oceny ofert. 

6. Rektor lub osoba przez niego upoważniona zatwierdza wynik 
postępowania zamówienia w postępowaniu prowadzonym przez  
BZP we współpracy z Komisją Przetargową.  

7. BZP przechowuje dokumentację związaną z postępowaniami  
o udzielenie zamówień publicznych oraz prowadzi rejestr postępowań 
i umów zawartych w wyniku tych postępowań. 

8. Właściwe jednostki organizacyjne zobowiązane są do składania do 
BZP faktur będących wynikiem realizacji zawartych umów, które były 
prowadzone przez BZP we współpracy z Komisją Przetargową, celem 
ich opisania (oprócz faktur dotyczących podpisanych umów 
rocznych). 

9. W przypadkach wskazanych w Ustawie rektor, w drodze odrębnego 
zarządzenia, powołuje zespół osób do nadzoru nad realizacją 
udzielonego zamówienia. Zespół powoływany jest dla jednego lub 
więcej powiązanych ze sobą zamówień. Zespołu nie powołuje się, 
jeżeli w inny sposób możliwe jest zapewnienie udziału co najmniej 
dwóch członków Komisji Przetargowej w nadzorze nad realizacją 
udzielonego zamówienia.”. 

 
 



 

 

2. W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr R-68/2016 Rektora Politechniki 
Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie postępowania przy 
udzielaniu zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) w Rozdziale II ust. 2: 

a) pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie: 
„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;”, 

b) dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 
„16)  Centrum Sportowe Politechniki Lubelskiej – w zakresie 

organizacji zajęć sportowych dla podmiotów zewnętrznych 
oraz korzystania z infrastruktury Centrum.”; 

2) w Rozdziale II ust. 3 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: 
„5) opisywania pod względem merytorycznym faktur za dostawy, 

usługi oraz remonty i roboty budowlane, w tym o łącznej 
wartości rocznej do wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30 000 euro 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;”; 

3) w Rozdziale III ust. 4 pkt 3 lit. a otrzymuje następujące brzmienie: 
„a) postępowanie przygotowuje i przeprowadza BZP we 

współpracy z Komisją Przetargową powołaną zarządzeniem 
rektora. Szczegółowe zasady pracy Komisji określa Regulamin, 
stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;”. 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr R-68/2016 Rektora Politechniki 
Lubelskiej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu 
zamówień publicznych w Politechnice Lubelskiej nie ulegają zmianom. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

                       
 


