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REGULAMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI 

 

Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu jest mowa o:  

 

1) „zamówieniach z dziedziny nauki” – należy przez to rozumieć dostawy i usług  

z dziedziny nauki w rozumieniu art. 4.8 a Pzp oraz art.1 pkt.2, art. 30a, 30b, 30c, 

30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, 

poz. 615, z późn. zm.), których wartość szacunkowa netto w roku budżetowym 

przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro a nie przekracza 

kwoty 207.000 euro.  

2)  „regulaminie” – należy przez to rozumieć Regulamin realizacji zamówień z dziedziny 

nauki,  

3) „zamawiającym” – należy przez to rozumieć Akademię Górniczo-Hutniczą  

im. Stanisława Staszica w Krakowie,  

4) „jednostce” – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną AGH, prowadzącą 

badania naukowe, której kierownik posiada uprawnienia dysponenta środków  

(np. wydział, jednostka pozawydziałowa), 

5) „dysponencie środków” – należy przez to rozumieć osobę, której Rektor AGH udzielił 

pełnomocnictwa do dysponowania środkami publicznymi,  

6) „wykonawcy” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną  

albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się  

o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia,  

7) „dostawach” – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr,  

w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy  

oraz leasingu,  

8) „usługach” – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem  

nie są roboty budowlane oraz dostawy, a są usługami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie art. 2a lub art.2b, ustawy Pzp 

9) „ustawie OFP” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),  

10) „ustawie Pzp” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2013 r.poz. 907 ze zm.),  

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji zamówień z dziedziny nauki,  

których wartość szacunkowa netto przekracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 30.000 euro a nie przekracza kwoty 207.000 euro, w szczególności regulując:  

1) warunki realizacji dostaw z dziedziny nauki,  

2) warunki realizacji usług z dziedziny nauki, 

2. Do zamówień z dziedziny nauki, nie stosuje się przepisów ustawy Pzp. 

3. Realizacja zamówień musi odbywać się zgodnie z 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 zadań, w wysokości i terminach 

wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.  
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PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIENIA 

§ 2 

1. Za przygotowanie, rzetelne oszacowanie wartości zamówienia publicznego  

oraz realizację postępowania o udzielenie zamówienia odpowiada dysponent środków.  

2. Przed dokonaniem zamówienia należy określić przedmiot zamówienia ustalając  

w szczególności: jego wielkość, ilość, rodzaj, zakres, czas realizacji, wartość 

szacunkową.  

3. Wartość szacunkową zamówienia należy ustalić z zachowaniem zakazu dzielenia 

zamówień oraz zaniżania wartości zamówień w celu uniknięcia stosowania ustawy 

Pzp.  

4. Wartość szacunkową zamówienia należy ustalić nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

wszczęciem postępowania, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, 

uwzględniając kurs euro ustalony zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

wydanym na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

§ 3 

1. Zamówienia publiczne z dziedziny nauki, realizowane są przez Jednostki Uczelni 

w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów 

zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności 

mogących mieć wpływ na jego udzielenie.  

2. 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. 

PROCEDURA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 

§ 4 

1. Procedura wyboru wykonawcy zamówienia z dziedziny nauki, odbywa się w AGH  

w formie elektronicznej. 

2. Dysponent środków zobowiązany jest przekazać pisemnie do DZP 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 wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 1.  

4. Osoba wskazana przez dysponenta środków przekazuje ogłoszenie do DZP na adres: 

dzp.nauka@agh.edu.pl. Ogłoszenie to zostanie zamieszczone przez pracownika DZP 

na stronie  www.dzp.agh.edu.pl w zakładce „zamówienia z dziedziny nauki”. 

5. Jednostka prowadzi we własnym zakresie korespondencję elektroniczną z oferentami, 

udziela informacji i wyjaśnień. Rozstrzyga wniesione uwagi i zastrzeżenia. 

6. Zamawiający dokonuje wyboru oferty, z zachowaniem zasady uzyskiwania 

najlepszych efektów. Może kierować się kryterium ceny albo innymi kryteriami,  

np. parametry techniczne, jakościowe i funkcjonalne, koszty eksploatacji, gwarancja, 

czas realizacji zamówienia, itp., zgodnie z zamieszczonym ogłoszeniem. 

mailto:dzp.nauka@agh.edu.pl
http://www.dzp.agh.edu.pl/
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7. W przypadku, gdy wartość netto oferty przekracza wyrażoną w złotych równowartość 

kwoty 207.000 euro, postępowanie o udzielenie zamówienia nie może zakończyć  

się wyborem oferty. W takim przypadku należy przeprowadzić postępowanie  

o zamówienia publiczne, zgodnie z ustawą Pzp.  

8. Z przeprowadzonych czynności wyboru oferty najkorzystniejszej zostaje sporządzony 

protokół zatwierdzony przez dysponenta środków wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 2. Protokół niezwłocznie zostaje przekazany drogą elektroniczną do DZP  

do zatwierdzenia. 

9. Zawiadomienie o wyborze oferenta może być wysłane po akceptacji protokołu przez 

DZP. 

10. Po zakończeniu procedury i udzieleniu zamówienia tj. zawarciu pisemnej umowy, 

jednostka zobowiązana jest do przekazania DZP ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 

albo informację o jego nieudzieleniu Załączniki nr 3a i 3b. Ogłoszenie o udzieleniu  

lub nieudzieleniu zamówienia zostanie zamieszczone przez pracownika DZP na stronie  

www.dzp.agh.edu.pl w zakładce „zamówienia z dziedziny nauki”. 

11. Jednostka zobowiązana jest we własnym zakresie archiwizować wszystkie czynności 

dotyczące postępowania, prowadzone drogą elektroniczną.  

 

PROCEDURY KONTROLNE 

§ 5 

1. DZP ma prawo wniesienia zastrzeżeń do postępowania na każdym etapie, w terminie 

2 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania drogą elektroniczną dokumentu 

dotyczącego etapu (ogłoszenia, protokołu itp.).  

2. DZP potwierdza zgodność postępowania z regulaminem, wpisując akceptację  

w odpowiednim wierszu protokołu i odsyła do jednostki. 

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 DZP 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. 

 

 

 

http://www.dzp.agh.edu.pl/

