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REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 W AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 

ROZDZIAŁ 1.  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1  

1. Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się do udzielania przez Akademię Górniczo-Hutniczą 
zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, które są finansowane w całości 
lub części ze środków znajdujących się w dyspozycji Uczelni bez względu na źródło ich 
pochodzenia.  

2. Regulamin określa osoby funkcyjne i jednostki organizacyjne Uczelni właściwe w sprawach 
zamówień publicznych, jak również prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności osób 
uczestniczących w zamówieniach publicznych działających w imieniu zamawiającego.  

§ 2  

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) „Ustawie Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r– Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), 

2) „Ustawie Ofp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 

3) „zamówieniach publicznych” – należy przez to rozumieć umowy odpłatne, zawierane miedzy 
zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty 
budowlane,  

4) „zamówieniach z dziedziny nauki” – należy przez to rozumieć dostawy i usługi z dziedziny 
nauki w rozumieniu art. 4d. ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp oraz art. 1 pkt 2, art. 30a, 30b, 30c, 
30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1620 ze zm.), których wartość szacunkowa netto w roku budżetowym jest mniejsza od 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro,  

5) „zamówieniach z zakresu działalności kulturalnej” – należy przez to rozumieć dostawy  
i usługi w rozumieniu art. 4d. ust 1 pkt 2) ustawy Pzp, których wartość szacunkowa netto  
w roku budżetowym jest mniejsza od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 209 000 
euro,  

6) „zamówieniach na usługi społeczne” – należy przez to rozumieć usługi społeczne i inne 
szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE,  

7) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin udzielania zamówień 
publicznych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica wraz z załącznikami,  

8) „zamawiającym” – należy przez to rozumieć Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława 
Staszica w Krakowie reprezentowaną przez Rektora i jego pełnomocników,  

9) „kierowniku zamawiającego” – należy przez to rozumieć Rektora Akademii Górniczo 
Hutniczej im. Stanisława Staszica lub Kanclerza, któremu Rektor przekazał uprawnienia  
i obowiązki kierownika zamawiającego,  

10) „dysponencie środków” – należy przez to rozumieć Rektora i inne osoby, którym Rektor 
Akademii Górniczo-Hutniczej udzielił pełnomocnictwa do dysponowania środkami 
publicznymi,  

11) „środkach publicznych” – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów 
ustawy o finansach publicznych,  

12) „jednostkach organizacyjnych” – należy przez to rozumieć jednostki wymienione  
w § 1 Regulaminu Organizacyjnego AGH, a w szczególności wydziały oraz inne podstawowe 
jednostki organizacyjne, pozawydziałowe jednostki organizacyjne, oraz inne jednostki 
organizacyjne,  

13) „wniosku” – należy przez to rozumieć dokument, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. 
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ROZDZIAŁ 2.  
OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
 

§ 3  

1. Postępowania o zamówienia publiczne w Akademii Górniczo-Hutniczej winny być prowadzone 
zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z:  

a) ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164, ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy; 

b) ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Dz. U.  
z 2013 r. poz. 885 ze zm.) 

c) ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 168 zezm.)  

d) ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 1620, ze zm.) 

e) ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 
121 ze zm.). 

2. Realizacja zamówień publicznych musi odbywać się zgodnie ustawą Ofp, tj. w sposób celowy  
i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób 
umożliwiający terminową realizację przyjętych zadań oraz w wysokości i terminach 
wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 

3. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, 
oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.  

4. W przypadku zamówień współfinansowanych lub finansowanych ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej umowy o dofinansowanie mogą zawierać dodatkowe zasady, które 
należy stosować. 

5. Do dokonywania zamówień publicznych uprawnieni są dysponenci środków, będący 
pracownikami Uczelni, którym Rektor udzielił pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązań,  
a przyjęcie obowiązków i uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa nastąpiło  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Dysponenci środków ponoszą odpowiedzialność za gospodarowanie przydzielonymi im środkami 
publicznymi na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w tym za stosowanie się do 
obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Pzp.  

7. Jednostka organizacyjna ACK Cyfronet AGH, z uwagi na swój szczególny status, we własnym 
zakresie udziela zamówień publicznych, a w szczególności odrębnie szacuje, organizuje, 
prowadzi, ewidencjonuje swoje postępowania o zamówienia publiczne. W związku z tym 
Dyrektor ACK Cyfronet AGH otrzymuje wszystkie uprawnienia przewidziane w niniejszym 
Zarządzeniu dla Kanclerza AGH i Działu Zamówień Publicznych AGH, a także ponosi 
odpowiedzialność w tym zakresie.  

8. Postępowanie jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych  
z postępowaniem tylko wówczas, gdy przepisy ustaw szczególnych tak stanowią. 

9. Przed dokonaniem zamówienia należy określić przedmiot zamówienia ustalając w szczególności: 
jego wielkość, ilość, rodzaj, zakres, czas realizacji, wartość szacunkową oraz dokonać 
rozeznania rynku potencjalnych wykonawców w branży obejmującej przedmiot zamówienia.  

10. Zakazane jest w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp: 
a) łączenie zamówień, które odrębnie udzielane wymagają zastosowania różnych przepisów 

ustawy, 
b) dzielenia zamówienia na odrębne zamówienia w celu uniknięcia łącznego szacowania ich 

wartości.  

11. Wartość szacunkową zamówienia należy ustalić nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem 
wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi oraz nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania, jeżeli przedmiotem zamówienia 
są roboty budowlane, uwzględniając kurs euro ustalony zgodnie z rozporządzeniem Prezesa 
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Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp.  

12. Czynności związane z przygotowaniem i udzieleniem zamówienia wykonują pracownicy 
Akademii Górniczo-Hutniczej zapewniający bezstronność i obiektywizm. 

13. Za organizację, wdrożenie i nadzór nad prawidłowym stosowaniem w Uczelni przepisów 
dotyczących zamówień publicznych odpowiada Kanclerz Uczelni, realizując te zadania przy 
pomocy Działu Zamówień Publicznych.  

14. Kanclerz zgodnie z udzielonym przez Rektora AGH pełnomocnictwem korzysta z uprawnień  
i wykonuje obowiązki „kierownika zamawiającego”, przewidziane w ustawie Pzp oraz niniejszym 
Regulaminie, a w szczególności: 

a) reprezentuje Uczelnie przed instytucjami i organami w sprawach dotyczących zamówień 
publicznych, 

b) powołuje stałe lub doraźne komisje przetargowe do zamówień prowadzonych przez Dział 
Zamówień Publicznych, z uwzględnieniem pracowników wskazanych przez dysponenta 
środków,  

c) podejmuje decyzje związane z postępowaniami, zgodnie z obiegiem dokumentów, 
stanowiącym załącznik nr 12 do niniejszego Regulaminu.  

 
ROZDZIAŁ 3.  
PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ  

§ 4  

1. W Uczelni realizowane są zamówienia centralne tj. zamówienia wspólne dla wszystkich 
jednostek organizacyjnych, obejmujące dostawy, usługi, w tym usługi społeczne.  
Za zaplanowanie tych zamówień odpowiada Kanclerz. 

2. Zamówienia ujęte w planie centralnym nie powinny być ujmowane u innych planach. Dział 
Zamówień Publicznych do dnia 30 listopada każdego roku przekaże jednostkom 
organizacyjnym wykaz pozycji planu zamówień centralnych na rok następny. Dysponenci 
środków uprawnieni są do zgłaszania wniosków o dodanie nowych pozycji do planu 
centralnego.  

3. Dysponenci środków zobowiązani są przekazać w terminie do dnia 10 stycznia każdego 
roku:  

a) do Działu Zamówień Publicznych: 
1) wykaz zamówień do ujęcia w planach zamówień centralnych wraz z ich wartościami,  
2) plany zamówień publicznych kierowanych przez siebie jednostek organizacyjnych 

lub projektów obejmujące dostawy i usługi związane z działalnością jednostki lub 
projektu, rodzajowo nie ujęte w planie zamówień centralnych,  

3) plany zamówień publicznych z dziedziny nauki i z zakresu kultury; 
b) do Dyrektora ds. Technicznych plany obejmujące roboty budowlane.  

4. Dział Zamówień Publicznych publikuje na swojej stronie internetowej w terminie do  
20 stycznia każdego roku plany zamówień sporządzone w oparciu o otrzymane plany 
zamówień jednostek organizacyjnych/działalności.  

5. Dysponent środków może dokonać korekty złożonego przez siebie Planu Zamówień 
Publicznych w każdym czasie. Korekta powodująca zwiększenie środków finansowych 
wymaga zapewnienia źródła finansowania. Aktualizacje planów publikowane są przez Dział 
Zamówień Publicznych do 5 dnia każdego miesiąca na stronie internetowej Działu 
Zamówień Publicznych. 

6. Plany zamówień, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 stanowią podstawę ustalenia właściwego 
trybu postępowania. 

7. Niezależnie od planów zamówień publicznych opisanych w ust. 1-5 Uczelnia zobowiązana 
jest sporządzić plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych i zamieścić go na 
stronie internetowej. 

8. Dysponenci środków zobowiązani są w terminie 30 dni od daty przekazania do Kwestury 
planu rzeczowo-finansowego jednostki, do sporządzenia i przekazania do Działu Zamówień 
Publicznych planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie 
przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym. Plan postępowań o udzielenie 
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zamówień powinien zawierać w szczególności informacje dotyczące:  
a) przedmiotu zamówienia,  

b) rodzaju zamówienia według podziału na usługi, dostawy lub roboty budowlane,  
c) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia, 
d) orientacyjnej wartości zamówienia, 
e) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub 

miesięcznym.  

9. Informacje o planowanych postępowaniach o zamówienia publiczne jednostki organizacyjne 
mogą również ujmować w planach zamówień publicznych składanych w trybie określonym 
w ust. 3 i ust. 5. 

10. Dział Zamówień Publicznych publikuje na swojej stronie internetowej nie później niż 30 dni 
od dnia przyjęcia przez Senat AGH Planu rzeczowo-finansowego Uczelni, plan 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych, sporządzony w oparciu o dane 
otrzymane z jednostek organizacyjnych/działalności.  

11. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych podlega ciągłej korekcie i uzupełnianiu 
w całym roku finansowym. 

12. Zamówienia objęte postępowaniami prowadzonymi dla całej Uczelni, nawet w przypadku 
zamówienia jednorazowego, nie wymagają składania wniosku, jeżeli zakupy dokonywane 
są u wyłonionych wykonawców i obejmują wyłącznie zakres wynikający z umowy.  

 
ROZDZIAŁ 4.  
DYSPONENCI ŚRODKÓW - OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA  

§ 5  

1. Na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Rektora Uczelni, prawo do udzielania zamówień 
publicznych otrzymują niżej wymienione osoby, jako dysponenci środków finansowych 
przyznanych kierowanej przez nich jednostce organizacyjnej, działalności lub projektowi: 
a) Prorektorzy Uczelni,  
b) Dziekani Wydziałów, 
c) Kierownicy innych jednostek podstawowych,  

d) Kierownicy jednostek pozawydziałowych,  
e) Kanclerz,  
f) Kwestor,  
g) Dyrektor Biura Rektora,  

h) Dyrektor Miasteczka Studenckiego,  
i) inne osoby, którym Rektor udzieli pełnomocnictw stałych lub okresowych.  

2. Udzielanie dalszych pełnomocnictw do udzielania zamówień publicznych innym osobom,  
w tym w szczególności w czasie nieobecności pełnomocnika odbywa się na wniosek 
dysponentów wymienionych w ust. 1 i pozostaje w wyłącznej kompetencji Rektora. 

3. Dysponenci środków finansowych, o których mowa w ust. 1 odpowiadają za udzielanie 
zamówień publicznych w kierowanej przez nich jednostce organizacyjnej lub działalności,  
a w szczególności: 

a) za określenie sposobu nadzoru nad prawidłowością stosowania przepisów prawa 
zamówień publicznych, 

b) za wyznaczenie osoby/osób, które będą upoważnione w szczególności do: współpracy  
z Działem Zamówień Publicznych, otrzymywania bieżących informacji o prowadzonych 
w Uczelni postępowaniach o zamówienia publiczne, koordynowania sprawami zamówień 
jednostki/działalności, prowadzonymi zarówno we własnym zakresie, jak i przez Dział 
Zamówień Publicznych, planowania szkoleń, 

c) za wyznaczenie osoby/osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem 
postępowania oraz osób biorących udział w postępowaniu, a w odniesieniu do 
zamówień na usługi lub roboty budowlane, których wartość jest równa lub przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, za wyznaczenie co najmniej 
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dwóch osób powołanych do sprawowania nadzoru na realizacją udzielonego 
zamówienia. 

 

§ 6  

Obowiązki i uprawnienia dysponenta środków: 

1) Zgłoszenie postępowania do Działu Zamówień Publicznych poprzez podpisanie i złożenie 
wniosku o uruchomienie postępowania.  

2) Zgłoszenie kandydatów na członków komisji przetargowej.  
3) Określenie pożądanych warunków udziału w postępowaniu wymaganych od wykonawcy, 

wskazanie fakultatywnych podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania. 
4) Prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych, w tym: 

a) takich, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro,  

b) zamówień z dziedziny nauki i z zakresu kultury, których wartość jest równa lub 
przekracza równowartość 30 000 euro a nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 209 000 euro,  

c) zamówień udzielonych na podstawie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp. 
5) Przygotowanie i złożenie planów zamówień publicznych, o których mowa w § 4 ust. 3 

niniejszego Regulaminu. 
6) Przygotowanie i złożenie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, o których 

mowa w § 4 ust. 8 niniejszego Regulaminu. 
7) Przekazanie pisemnie do Działu Zamówień Publicznych adresu e-mail jednostki, z którego 

uprawnione będzie wysyłanie dokumentów przewidzianych w niniejszym Regulaminie 
(ogłoszeń, protokołów itp.). 

8) Określenie źródła finansowania zamówienia.  

9) Wskazanie uzasadnienia faktycznego zastosowania trybu innego niż przetarg ograniczony 
lub nieograniczony.  

10) Staranne opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa zamówień 
publicznych (art. 29, 30, 31 ustawy Pzp). 

11) Określenie kryteriów oceny ofert innych niż cena z podaniem ich znaczenia. 
12) W przypadku postępowań prowadzonych przez jednostki organizacyjne - dostarczenie 

treści ogłoszenia do Działu Zamówień Publicznych w celu umieszczenia go w odpowiednich 
publikatorach oraz na stronie internetowej, zgodnie z przepisami prawa zamówień 
publicznych i postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

13) W przypadku wpłynięcia odwołania niezwłoczne przekazanie prowadzenia dalszego 
postępowania do Działu Zamówień Publicznych. 

14) Podpisanie zamówienia i umowy na realizację zadania będącego przedmiotem 
postępowania.  

15) Przekazanie do Działu Zamówień Publicznych nie później niż w terminie 15 dni od dnia 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego realizowanego przez Dział Zamówień 
Publicznych na wniosek jednostki, pisemnej informacji o udzieleniu zamówienia, zgodnie  
z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszego Regulaminu. 

16) Przekazanie do Działu Zamówień Publicznych pisemnej informacji o zmianach umowy 
dokonanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp dotyczących realizacji 
dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione 
łącznie następujące warunki: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia 
podstawowego, zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla zamawiającego, wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 
50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej - nie 
później niż w terminie 15 dni od daty ich dokonania. 

17) Przekazanie do Działu Zamówień Publicznych pisemnej informacji o zmianach umowy 
dokonanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest 
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okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej - nie później niż w terminie 15 dni od daty ich 
dokonania.  

18) Przekazanie do Działu Zamówień Publicznych do 10 lutego każdego roku ewidencji 
zamówień publicznych udzielonych na podstawie art. 4, art. 4d oraz 138o ustawy Pzp.  

19)  Nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia, w szczególności:  
a) nad właściwym opisaniem faktur, w zakresie numeru postępowania z centralnego 

rejestru zamówień,  
b) nad zgodnością z przepisami ustawy Pzp w zakresie zmian wprowadzanych do zawartej 

umowy,  
c) podjęcie decyzji o zwolnieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i jego 

zakresie. 

 
ROZDZIAŁ 5.  
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA 

 
§ 7  

1. Dział Zamówień Publicznych jest jednostką usługową i koordynującą dla wszystkich jednostek 
organizacyjnych Uczelni w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień 
publicznych oraz doradztwa w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa z tego 
zakresu.  

2. Dział Zamówień Publicznych realizuje zlecone przez dysponentów środków przeprowadzenie 
procedury udzielenia zamówienia w zakresie:  
a) rejestracji wniosku o przeprowadzenie zamówienia,  
b) potwierdzenia zgodności z ustawą Pzp trybu postępowania wskazanego przez dysponenta 
środków we wniosku w oparciu o uzasadnienie faktyczne wskazane we wniosku albo 
wniesienie zastrzeżeń do wskazanego trybu, 

c) ustalenia składu komisji przetargowej/zespołu przetargowego i jego zatwierdzenia przez 
Kanclerza,  

d) opracowania pod względem formalno-prawnym Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (założenia merytoryczne określa jednostka zlecająca postępowanie), 

e) zamieszczania, przekazywania ogłoszeń wymaganych przepisami ustawy Pzp i niniejszym 
Regulaminem,  

f) obsługi formalno-prawnej postępowania,  
g) przygotowania projektu odpowiedzi na zastrzeżenia oraz odwołania złożone w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  
h) przygotowania zamówienia i umowy do podpisu przez dysponenta środków i Kwestora lub 

jego zastępcę, z wyłączeniem zamówień i umów z podmiotami zagranicznymi oraz zamówień 
i umów na roboty budowlane. 

3. Dział Zamówień Publicznych sporządza roczne sprawozdania z udzielonych zamówień 
publicznych i przesyła je do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie do 1 marca 
każdego roku.  

4. Dział Zamówień Publicznych zamieszcza na stronie internetowej Działu, plany zamówień 
publicznych oraz plany postępowań o zamówienie publiczne o których mowa w § 4. 

5. Dział Zamówień Publicznych inicjuje i przeprowadza procedury zamówień publicznych wspólne 
dla wszystkich jednostek organizacyjnych/działalności na podstawie zgłoszonych planów, 
składanych wniosków lub doświadczeń z poprzedniego roku.  

6. W zakresie informacyjnym Dział Zamówień Publicznych jest zobowiązany do:  

a) prowadzenia korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych i innymi instytucjami,  
b) prowadzenia strony www w witrynie głównej AGH, zawierającej w szczególności: ogłoszenia 

o zamówieniach, zmiany treści ogłoszeń o zamówieniach, specyfikacje istotnych warunków 
zamówienia wraz z załącznikami, ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej, ogłoszenia 
o unieważnionych postępowaniach, prowadzonych zarówno przez Dział, jak i dysponentów 
środków, 
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c) prowadzenia szkoleń dla pracowników Uczelni oraz zamieszczanie na stronie Działu 
w zakładce Serwis Informacyjny Zamówień Publicznych w AGH, informacji o zmianach 
przepisów prawa oraz jego istotnych interpretacjach.  

7. W Dziale Zamówień Publicznych prowadzony jest CENTRALNY REJESTR ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH UCZELNI o wartości szacunkowej przekraczającej kwotę od której uzależnione 
jest stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie:  
a) wniosków o uruchomienie i przeprowadzenie postępowania składanych przez dysponentów 
środków, 

b) wniosków dotyczących postępowań wszczętych i prowadzonych przez dysponentów środków 
we własnym zakresie.  

8. Dział Zamówień Publicznych obligatoryjnie:  

a) prowadzi postępowania o zamówienia nie wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp na 
podstawie art. 4, art. 4d oraz art. 138o ustawy Pzp,  

b) prowadzi postępowania na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o ustawy Pzp  
o wartości szacunkowej netto równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości  
30 000 euro i ujęte w palnie centralnym,  

c) przejmuje prowadzenie postępowań, w trakcie których wpłynęło odwołanie.  
9. Kanclerz na wniosek dysponenta środków może zlecić przeprowadzenie przez Dział Zamówień 

Publicznych postępowań dotyczących zamówień, o których mowa w art. 4, art. 4d ustawy Pzp 
lub zamówień na usługi społeczne, o których mowa w art. 138o ustawy Pzp nie ujętych  
w planie centralnym. 

10. Kanclerz na wniosek dysponenta środków może wyrazić zgodę na przeprowadzenie przez 
jednostkę organizacyjną postępowania, o których mowa w ust. 8, obejmującego dostawy lub 
usługi związane z działalnością jednostki lub projektu. 

11. W zakresie postępowań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Uczelni Dział Zamówień 
Publicznych zobowiązany jest na wniosek dysponenta środków lub innych upoważnionych osób 
do udzielania wszelkich informacji oraz wskazówek niezbędnych do należytego 
przeprowadzenia postępowania przez jednostkę. Dopuszcza się elektroniczną formę zadawania 
pytań oraz udzielania informacji w powyższym zakresie.  
 

ROZDZIAŁ 6.  
PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ 
SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH 
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO 

 
§ 8   

1. Do zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto, określona zgodnie z zasadami 
ustawy Pzp nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy 
Pzp.  

2. Za przygotowanie, rzetelne oszacowanie wartości zamówienia publicznego oraz realizację 
postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada dysponent środków.  

Zasady realizacji dostaw i usług  

§ 9  

1. Zamówienia publiczne na dostawy i usługi, których wartość brutto nie przekracza kwoty 10 000 
zł realizowane są samodzielnie przez jednostki Uczelni. W tym przypadku nie jest wymagane 
prowadzenie dokumentacji czynności oraz pisemne uzasadnienie wyboru wykonawcy. 
Udokumentowaniem zakupu jest faktura.  

2. Zamówienia publiczne na dostawy i usługi, których wartość brutto przekracza kwotę 10 000 zł, 
lecz nie przekracza kwoty 20 000 zł realizowane są samodzielnie przez jednostki Uczelni, po 
przeprowadzeniu rozeznania rynku dostaw, usług. Z przeprowadzonych czynności sporządza się 
pisemną notatkę, uzasadniając wybór wykonawcy, zatwierdzoną przez dysponenta środków, wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do Regulaminu. Dokumentem potwierdzającym udzielenie 
zamówienia jest zlecenie realizacji zamówienia podpisane przez dysponenta środków.  

3. Zamówienia publiczne na dostawy i usługi, których wartość brutto przekracza kwotę 20 000 zł, 
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lecz nie przekracza netto wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro realizowane są 
samodzielnie przez jednostki Uczelni, poprzez pozyskanie tzw. oferty cenowej wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu.  

4. Z przeprowadzonych czynności sporządza się pisemny protokół wyboru, zatwierdzony przez 
dysponenta środków, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu. 

Zasady realizacji robót budowlanych 
§ 10  

1. Zamówienia na roboty budowlane realizowane są samodzielnie przez jednostki Uczelni  
z zastrzeżeniem zapisów ust. 2, przy współpracy odpowiednio z Działem Budowlanym, Działem 
Sanitarnym, Działem Elektrycznym, Działem Mechanicznym i Zespołem Obsługi Zadań w Pionie 
Kanclerza.  

2. Dyrektor ds. Technicznych AGH określa wymogi w zakresie tworzenia dokumentacji technicznej 
robót budowlanych, jej uzgadniania ze służbami technicznymi Uczelni oraz odbioru 
i udokumentowania wykonanych robót.  

3. W przypadku zamówień o wartości brutto nie przekraczającej 10 000 zł nie jet wymagane 
prowadzenie dokumentacji czynności oraz pisemne uzasadnienie wyboru wykonawcy. 
Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest zlecenie realizacji zamówienia 
podpisane przez osobę uprawnioną przez dysponenta środków. Dokumentem potwierdzającym 
wykonanie roboty budowlanej jest faktura wraz z protokołem odbioru potwierdzającym 
prawidłowość wykonania zamówienia przez osobę uprawnioną przez dysponenta środków. 

4. Dyrektor ds. Technicznych ma prawo do: 
a) rezygnacji z kosztorysu inwestorskiego w odniesieniu do zamówień o wartości brutto nie 

przekraczającej 10 000 zł, 
b) rezygnacji z pisemnego zamówienia w przypadku zamówień o wartości brutto nie 

przekraczającej 2 000 zł.  

5. Zamówienia na roboty budowlane, których wartość brutto ustalona na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego przekracza 10 000 zł, lecz nie przekracza 20 000 zł realizowane są po 
przeprowadzeniu rozeznania rynku robót budowlanych, według następującej procedury: 
a) z przeprowadzonych czynności sporządza się pisemną notatkę, uzasadniając wybór 

wykonawcy, zatwierdzoną przez dysponenta środków, wg wzoru stanowiącego Załącznik  
nr 6 do niniejszego Regulaminu.  

b) podstawą do udzielenia zamówienia jest zamówienie oraz kosztorys ofertowy. Kosztorys 
ofertowy w najkorzystniejszej ofercie weryfikuje inspektor nadzoru odpowiednio z danej 
branży. Pisemną notatkę z wyboru wykonawcy weryfikuje Dyrektor ds. Technicznych,  
a zatwierdza dysponent środków lub osoba upoważniona. Brak akceptacji notatki z wyboru 
wykonawcy przez Dyrektora ds. Technicznych powoduje, że procedura przeprowadzana jest 
ponownie przez Sektor Techniczny pod nadzorem Dyrektora ds. Technicznych. 

c) dokumentem potwierdzającym wykonanie roboty budowlanej jest faktura wraz  
z protokołem odbioru potwierdzającym prawidłowość wykonania zamówienia przez osobę 
wyznaczoną przez dysponenta środków. 

6. Zamówienia na roboty budowlane, których wartość brutto ustalona na podstawie kosztorysu 
inwestorskiego przekracza 20 000 zł, lecz nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  
30 000 euro netto realizowane są poprzez pozyskanie oferty cenowej wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu.  

Kosztorys ofertowy w najkorzystniejszej ofercie weryfikuje inspektor nadzoru odpowiednio  
z danej branży. Protokół z wyboru wykonawcy weryfikuje Dyrektor ds. Technicznych,  
a zatwierdza dysponent środków lub osoba upoważniona. Brak akceptacji protokołu z wyboru 
wykonawcy przez Dyrektora ds. Technicznych powoduje, że procedura wyboru wykonawcy 
przeprowadzana jest ponownie przez Sektor Techniczny pod nadzorem Dyrektora  
ds. Technicznych. 

7. W odniesieniu do jednostek organizacyjnych Uczelni: Akademickie Centrum Komputerowe 
CYFRONET i Miasteczko Studenckie uprawnienia Dyrektora ds. Technicznych wynikające  
z niniejszego zarządzenia otrzymują odpowiednio: Dyrektor ACK CYFRONET i Dyrektor 
Miasteczka Studenckiego. 
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Procedura udzielania zamówień 
§ 11  

1. Realizacja zamówień poprzez rozeznanie rynku dostaw, usług odbywa się poprzez uzyskanie 
informacji pisemnej, elektronicznej, w tym poprzez stronę internetową dostawcy/wykonawcy, 
drogą telefoniczną lub poprzez osobiste rozeznanie (wizyta w sklepie).  

2. Realizacja zamówień poprzez Rozeznanie rynku robót budowlanych odbywa się poprzez 
uzyskanie informacji pisemnej lub elektronicznej. Sposób dokumentowania tej procedury 
określa Załącznik nr 6 do Regulaminu.  

§ 12   

1. Realizacja zamówień poprzez pozyskanie oferty cenowej odbywa się w następujący sposób: 

a) zaproszenie do złożenia ofert cenowych należy skierować w formie pisemnej, faksem lub 
drogą elektroniczną do co najmniej trzech wykonawców prowadzących działalność o profilu 
i zakresie pozwalającym na należyte wykonanie zamówienia, 

b) wniosek o złożenie oferty cenowej powinien zawierać co najmniej:  
1) nazwę i adres zamawiającego oraz adres, telefon, faks pracownika odpowiedzialnego za 

przeprowadzenie zamówienia; 
2) opis przedmiotu zamówienia; 
3) określenie terminu wykonania zamówienia; 
4) miejsce i termin składania ofert; 
5) listę dokumentów wymaganych przez zamawiającego;  
6) opis kryterium/kryteriów oceny ofert (kryteriami oceny ofert są cena albo opcjonalnie 

cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia np. kosztów eksploatacji, 
parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, gwarancji, czasu realizacji 
zamówienia i itp.), 

c) załącznikiem do wniosku o złożenie oferty cenowej może być projekt umowy,  
d) przy wyborze oferty zamawiający kieruje się kryteriami wyboru oferty określonymi we 

wniosku o złożenie oferty,  

e) oferty mogą być składane pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres wskazany  
w ogłoszeniu,  

f) z czynności wyboru wykonawcy zamówienia publicznego należy sporządzić pisemny 
protokół zatwierdzony przez dysponenta środków, według wzoru stanowiącego załącznik  
nr 7 do niniejszego Regulaminu,  

g) dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest umowa zawarta z wybranym 
wykonawcą, 

h) w przypadku, gdy wartość netto oferty przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 
30 000 euro, postępowanie o udzielenie zamówienia nie może zakończyć się wyborem 
oferty. W takim przypadku należy przeprowadzić postępowanie o zamówienia publiczne, 
zgodnie z ustawą Pzp.  

Zasady wspólne 
§ 13   

1. Dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza brutto kwotę 20 000 zł zawarcie 
umowy w formie pisemnej ma charakter obligatoryjny.  

2. Do czynności dotyczących przeprowadzenia postępowania dopuszcza się formę elektroniczną. 
Jednostka zobowiązana jest archiwizować we własnym zakresie czynności dotyczące 
postępowania prowadzone drogą elektroniczną.  

3. W przypadku zamówień powyżej 2 000 zł których okres realizacji trwa dłużej niż dwa miesiące 
wymagane jest sporządzenie zlecenia realizacji zamówienia. 

4. Dysponent środków w celu monitorowania wydatków może wprowadzić obowiązek 
sporządzania zleceń na wszystkie zamówienia realizowane w ostatnim kwartale danego roku.  

Wyłączenia 
§ 14   

1. Obowiązek przeprowadzenia procedury rozeznania rynku i pozyskania oferty cenowej nie 
dotyczy:  
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a) zamówień, których przedmiotem są usługi badawcze i rozwojowe, wyłączone ze stosowania 
ustawy Pzp na podstawie art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp, 

b) zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (np. umowy autorskie  
z artystami, twórcami),  

c) zamówień udzielanych ze względu na wyjątkową sytuację, nie wynikającą z przyczyn 
leżących po stronie zamawiającego, której nie można było przewidzieć - awarie, zdarzenia 
losowe – gdy wymagane jest pilne wykonanie zamówienia, 

d) zamówień spełniających przesłanki, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp, 
e) zamówień realizowanych na podstawie umów, które zlecane są wykonawcy, wybranemu na 

podstawie jego właściwości, w szczególności: napisanie książki, wykonanie tłumaczenia, 
recenzji, publikacji, wygłoszenie referatu, sporządzenie dokumentacji projektu badawczego, 
projektowanie okładek i inne o podobnym charakterze, 

f) przedłużenia posiadanych licencji, 

g) opłat konferencyjnych za uczestnictwo w konferencjach, 
h) składek i opłat członkowskich Uczelni w towarzystwach naukowych i/lub badawczych,  
i) zamówień na usługi szkoleniowe i edukacyjne realizowane dla pracowników i/lub 

doktorantów i/lub studentów Uczelni. 

2. Do udzielenie powyższych zamówień należy zachować zasady wskazane w § 3 ust. 2 
niniejszego Regulaminu oraz, jeżeli wartość takiego zamówienia przekracza kwotę 20 000 zł 
brutto, należy sporządzić pisemny protokół zawierający uzasadnienie udzielenia zamówienia 
wskazanemu wykonawcy, zatwierdzony przez dysponenta środków, według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 9 do Regulaminu.  

§ 15  

W przypadku realizacji zamówień w ramach programów finansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki itp., dla 
których instytucje wdrażające określiły zasady udzielania zamówień, do udzielania tych zamówień 
stosuje się zasady określone przez instytucje wdrażające, a w sprawach nieuregulowanych w tych 
zasadach stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu. 

 
ROZDZIAŁ 7.  
PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ 
PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 30 000 
EURO  
 

§ 16   

1. Podstawowymi trybami udzielania zamówień publicznych są przetarg nieograniczony 
i ograniczony. Pozostałe tryby zamówień publicznych można zastosować wyłącznie w przypadku 
zaistnienia okoliczności podanych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wykazanie spełniania przesłanek zastosowania trybu innego niż przetarg nieograniczony 
i ograniczony spoczywa na dysponencie środków.  

2. W przypadku zamówień, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 60 000 euro wymagana jest akceptacja Rektora AGH na wybór trybu 
zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia. Wniosek w tej sprawie do Rektora 
składa dysponent środków. Zgoda Rektora nie jest wymagana w odniesieniu do zamówień 
udzielanych na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 oraz art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj. gdy  
w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 
ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie 
zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 
pkt 2 lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki 
zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.  

§ 17   

1. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie 
złożonego, prawidłowo wypełnionego wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu. Przed złożeniem wniosku należy uzyskać akceptację osób 
wymienionych we wniosku.  
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2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 winien zawierać co najmniej:  
a) opis przedmiotu zamówienia (z podaniem CPV) dokonany zgodnie z zasadami określonymi 

w art. 29-31 ustawy Pzp, 
b) w przypadku trybu innego niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony 

proponowany tryb wraz z faktycznym i prawnym uzasadnieniem jego zastosowania,  
c) wartość zamówienia wyrażoną w złotych i euro z określeniem daty jej sporządzenia oraz 

imieniem i nazwiskiem osoby określającej wartość zamówienia,  
d) wskazanie pozycji Planu zamówień/Planu postępowań, w której zamówienie zostało ujęte, 
e) określenie środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, 

potwierdzonych przez kwestora, 
f) wykaz osób przewidzianych do pracy w komisji przetargowej, 
g) wykaz osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania,  
h) pożądany termin realizacji zamówienia, 

i) opis warunków udziału w postępowaniu,  
j) propozycję kryteriów wyboru ofert zawierającą opis i wagę każdego z kryterium oraz 

sposób oceny ofert. 

3. Dysponenci środków ponoszą pełną odpowiedzialność za treść wniosku i zawartych w nim 
opisów, wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia oraz faktyczne i prawne uzasadnienie 
zastosowania trybu innego niż przetarg ograniczony lub nieograniczony.  

4. W przypadku złożenia do Działu Zamówień Publicznych wniosku niekompletnego (np. brak 
potwierdzenia posiadania środków finansowych, brak określenia wartość szacunkowej 
zamówienia) lub niepodpisanego przez upoważnione osoby procedura udzielania zamówienia 
nie zostanie wszczęta, a wniosek zostanie zwrócony do wnioskodawcy ze stosowną adnotacją.  

§ 18   

1. Badanie i ocena ofert oraz ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonywana jest przez powołaną w tym celu Komisję 
Przetargową.  

2. Komisja Przetargowa działa w oparciu o Regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

3. W przypadku postępowań prowadzonych bez udziału Komisji Przetargowej obowiązki członków 
Komisji Przetargowej przejmuje osoba prowadząca postępowanie oraz/lub osoba wyznaczona 
przez dysponenta środków. 

§ 19   

Procedura udzielenie zamówienia kończy się z chwilą podpisania umowy o zamówienie publiczne 
lub z chwilą unieważnienia postępowania. Odpowiedzialność za podpisanie umowy i prawidłowe 
wykonanie zamówienia (realizacje umowy, zmiany umowy) ponoszą dysponenci środków. Po 
podpisaniu umowy Dział Zamówień Publicznych publikuje stosowne ogłoszenie o udzieleniu 
zamówienia, archiwizuje i przechowuje komplet dokumentacji postępowania. 

§ 20   

Do zawarcia i realizacji umów o udzielanie zamówień publicznych należy stosować przepisy ustawy 
Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 

 
ROZDZIAŁ 8.  
PROCEDURY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI, ZAMÓWIEŃ  
Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ ORAZ ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI 
SPOŁECZNE  

 
§ 21   

1. Niniejszy rozdział określa zasady realizacji zamówień na: 
a) dostawy i usługi z dziedziny nauki, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną  

w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i jest mniejsza niż wyrażona w złotych 
równowartości kwoty 209 000 euro, 
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b) dostawy i usługi z zakresu działalności kulturalnej, których wartość szacunkowa przekracza 
wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i jest mniejsza od wyrażonej  
w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, 

c) usługi społeczne, których wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty 30 000 euro i jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość 
kwoty 750 000 euro. 

2. Do zamówień, o których mowa w ust. 1 ustawy Pzp nie stosuje się.  

3. Za przygotowanie, rzetelne oszacowanie wartości zamówienia publicznego oraz realizację 
postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada dysponent środków. 

4. Zamówienia publiczne o których mowa w ust. 1 realizowane są przez jednostki Uczelni  
w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, zapewniający równe traktowanie 
podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności 
mogących mieć wpływ na jego udzielenie. 

5. Pod pojęciem zasady przejrzystości należy rozumieć wymóg przestrzegania przepisów 
dyrektywy w zakresie zamówień publicznych dotyczących stosowania niedyskryminacyjnych 
specyfikacji technicznych oraz obowiązku opublikowania ogłoszenia o zamówieniu oraz 
ogłoszenia o wynikach procedury udzielania zamówienia. 
 

§ 22  

1. W zakresie wskazanym w niniejszym Rozdziale, procedura wyboru wykonawcy zamówienia,  
o którym mowa w § 21 ust. 1, odbywa się w formie elektronicznej.  

2. Dysponent środków zobowiązany jest przekazać pisemnie do Dział Zamówień Publicznych adres 
e-mail jednostki, z którego uprawnione jedynie będzie wysyłanie dokumentów przewidzianych 
w niniejszym Regulaminie (ogłoszeń, protokołów itp.). Tylko dokumenty wysyłane z tego 
emaila będą traktowane jako potwierdzone przez dysponenta środków.  

3. Realizację zamówienia poprzedza przygotowanie przez Jednostkę w formie elektronicznej 
ogłoszenia o udzielanym zamówieniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do 
Regulaminu. 

4. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu powinno zawierać w szczególności: 
a) nazwę i adres zamawiającego oraz adres, telefon, email pracownika odpowiedzialnego za 

kontakt z oferentami; 
b) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia; 
c) określenie terminu wykonania zamówienia; 

d) miejsce, termin i sposób składania ofert; 
e) listę dokumentów wymaganych przez zamawiającego; 
f) opis kryteriów oceny ofert. 

5. Osoba wskazana przez dysponenta środków przekazuje ogłoszenie do Działu Zamówień 
Publicznych odpowiednio na adres: dzp.nauka@agh.edu.pl; dzp.kultura@agh.edu.pl lub 
dzp.społeczne@agh.edu.pl. Ogłoszenie to zostanie zamieszczone przez pracownika Działu 
Zamówień Publicznych na stronie www.dzp.agh.edu.pl odpowiednio w zakładce „zamówienia  
z dziedziny nauki”, „zamówienie z zakresu działalności kulturalnej” lub „zamówienia na usługi 
społeczne do 750 000 euro”. 

6. Termin składania ofert nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia  
o zamówieniu.  

7. Oferty mogą być składane w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną na adres 
wskazany w ogłoszeniu.  

8. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury lub komisja, po dokonaniu oceny ofert 
sporządza merytoryczne uzasadnienie proponując: wybór wskazanej oferty lub odpowiednio 
unieważnienie postępowania. Postanowienia dotyczące trybu pracy komisji przetargowej 
zawarte w załącznik nr 2 do Regulaminu stosuje się odpowiednio, a uprawnienia Kanclerza 
otrzymują odpowiednio dysponenci środków.  

9. Wybiera się najkorzystniejszą ofertę, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans ceny  
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia (w szczególności kosztów 
eksploatacji, parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, gwarancji, czasu 
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realizacji zamówienia itp.) albo ofertę z najniższa ceną, zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem.  

10. W przypadku, gdy wartość netto najkorzystniejszej oferty jest równa lub przekracza wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty 209 000 euro w odniesieniu do zamówień z dziedziny nauki  
i z zakresu działalności kulturalnej - postępowanie o udzielenie zamówienia nie może zakończyć 
się wyborem oferty. W takim przypadku należy przeprowadzić postępowanie o zamówienia 
publiczne, zgodnie z ustawą Pzp.  

11. W przypadku, gdy wartość netto najkorzystniejszej oferty jest równa lub przekracza wyrażoną 
w złotych równowartość kwoty 750 000 euro w odniesieniu do usług społecznych  
- postępowanie o udzielenie zamówienia nie może zakończyć się wyborem oferty. W takim 
przypadku należy przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne, zgodnie z ustawą Pzp.  

12. Z czynności wyboru wykonawcy zamówienia publicznego należy sporządzić protokół według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. Wyboru wykonawcy zamówienia 
dokonuje dysponent środków jednostki, której zamówienie dotyczy. Protokół niezwłocznie 
zostaje przekazany drogą elektroniczną do Dział Zamówień Publicznych do akceptacji.  

13. Zawiadomienie o wyborze oferenta może być wysłane po akceptacji protokołu przez Dział 
Zamówień Publicznych. 

14. Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest umowa zawarta z wybranym 
wykonawcą. Umowa winna być podpisana przez upoważnione osoby ze strony wykonawcy 
i zamawiającego oraz opatrzona kontrasygnatą finansową kwestora. 

15. Po zakończeniu procedury i udzieleniu zamówienia tj. zawarciu pisemnej umowy, jednostka 
zobowiązana jest do niezwłocznego przekazania do Działu Zamówień Publicznych ogłoszenia  
o udzieleniu zamówienia, albo informację o jego nieudzieleniu, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załączniki nr 5 do Regulaminu. Ogłoszenie o udzieleniu lub nieudzieleniu 
zamówienia zostanie zamieszczone przez pracownika Dział Zamówień Publicznych na stronie 
www.dzp.agh.edu.pl odpowiednio w zakładce „zamówienia z dziedziny nauki” lub „zamówienie 
z dziedziny kultury” lub „zamówienia na usługi społeczne do 750 000 euro”. 

 
§ 23   

1. Dział Zamówień Publicznych ma prawo wniesienia zastrzeżeń do postępowania na każdym 
etapie, w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania dokumentu dotyczącego 
danego etapu (ogłoszenia, protokołu itp.).  

2. Dział Zamówień Publicznych potwierdza zgodność postępowania z Regulaminem, wpisując 
akceptację w odpowiednim wierszu protokołu. 

3. Weryfikacja zabezpieczenia środków na realizację zamówienia dokonywana będzie na etapie 
złożenia w Kwesturze zamówienia do wybranego oferenta. Do zamówienia jednostka 
zobowiązana będzie dołączyć: 

a) wydruk protokołu zawierającego potwierdzenie przez Dział Zamówień Publicznych 
zgodności postępowania z Regulaminem, 

b) ofertę najkorzystniejszą. 

4. Umowę o zamówienie jednostka sporządza i weryfikuje we własnym zakresie w oparciu  
o obowiązujące w Uczelni wzory umów. 

§ 24  

1. Jednostki, w zakresie postępowań przeprowadzonych na zamówienia publiczne, o których 
mowa w § 22 ust. 1 zobowiązane są do prowadzenia odrębnej ewidencji tych zamówień. 

2. Przechowywanie dokumentacji postępowania o zamówienie publiczne spoczywa na jednostce,  
w której było prowadzone postępowanie.  

 
ROZDZIAŁ 9. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

§ 25   

1. Jednostki sporządzają roczne sprawozdanie z udzielonych przez siebie zamówień publicznych. 
Sprawozdanie winno obejmować wykaz wszystkich zamówień udzielonych na podstawie  
art. 4, 4d ustawy Pzp oraz zamówień na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 750 000 
euro. 
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2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 należy przekazać do Działu Zamówień Publicznych 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego każdego roku.  

3. Sprawozdanie z zamówień przeprowadzonych przez Dział Zamówień Publicznych sporządza 
Dział Zamówień Publicznych.  

4. Dział Zamówień Publicznych sporządza roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień 
publicznych Uczelni i po jego zatwierdzeni przez Kanclerza przesyła do Prezesa UZP w terminie 
określonym w ustawie Pzp.  

 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26   

Dokumentację dotyczącą udzielania zamówień, o których mowa w niniejszym Regulaminie, 
przechowuje się przez okres czterech lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
zamówienia, chyba że zawarte umowy, na podstawie których Uczelnia wydatkuje środki, wymagają 
dłuższego okresu przechowywania. Przechowywanie dokumentacji postępowania o zamówienie 
publiczne spoczywa na jednostce organizacyjnej, w której było prowadzone postępowanie. 

§ 27  

Za przestrzeganie i realizację zasad Regulaminu udzielania zamówień publicznych odpowiedni są: 
dysponenci środków finansowych oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Akademii Górniczo-
Hutniczej w zakresie spraw pozostających w ich kompetencjach.  
 

§ 28   

1. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:  

1) Wniosek o wszczęcie postępowania o zamówienie. 
2) Regulamin pracy komisji przetargowej.  
3) Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu (na podstawie art. 4d i 138o ustawy Pzp).  
4) Protokół z wyboru wykonawcy (na podstawie art. 4d i 138o ustawy Pzp).  
5) Ogłoszenia o udzieleniu / nie udzieleniu zamówienia (na podstawie art. 4d i 138o ustawy 

Pzp). 
6) Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości brutto od 10 000 zł 

do 20 000 zł. 
7) Zaproszenie do złożenia oferty.  
8) Protokół z przeprowadzonego pozyskania oferty cenowej dla zamówienia publicznego,  

o wartości brutto przekraczającej 20 000 zł lecz nieprzekraczającej wartości netto 
stanowiącej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. 

9) Protokół z wyboru wykonawcy zamówienia publicznego dokonanego w oparciu  
o okoliczności wskazane w § 14 niniejszego Regulaminu. 

10) Informacja o zawartych umowach w sprawie zamówień publicznych.  
11) Ewidencja zamówień publicznych udzielonych na podstawie art. 4, 4d oraz 138 o ustawy 

Pzp. 
12) Obieg dokumentów związanych z zamówieniami publicznymi.  

2. Wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z postanowieniami niniejszego Regulaminu udziela 
Dział Zamówień Publicznych Akademii Górniczo-Hutniczej. 

 
 


