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Zarządzenie nr 131 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 10 października 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 

przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”. 
 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668), Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zarządzam co następuje:     

 

§ 1 

W „Regulaminie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014 – 2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach” stanowiącym 

załącznik do zarządzenia nr 7 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 19 stycznia 2018 r.  

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez Uniwersytet Śląski  

w Katowicach”, z późn. zm., wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) Wytycznych – należy przez to rozumieć dokument wydany przez Ministra Inwestycji 

i Rozwoju o nazwie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,”; 
 

2) w § 3 ust. 2 pkt 1: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie:  

„a) opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do określonych 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego 

procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania 

lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów;”; 
 

b) lit. b otrzymuje brzmienie:  

„b) w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli 

niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny 
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i zrozumiały sposób, zgodnie z lit. a. Takim odniesieniom muszą towarzyszyć 

słowa „lub równoważne”. W przypadku dopuszczenia rozwiązań 

równoważnych, w celu spełnienia wymogu opisania przedmiotu zamówienia 

w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, powinien zostać określony zakres 

równoważności. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta 

z możliwości zastosowania takich odniesień, nie może on odrzucić oferty jako 

niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej 

ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają 

wymagania określone w zapytaniu ofertowym;”; 
 

c) lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa dopuszcza się 

możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym 

wymagane jest udostępnienie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu 

zamówienia potencjalnemu wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania 

poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie 

umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty;”; 
 

3) w § 3 ust. 2 pkt 2: 

 

a) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę 

audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce 

z szacowania);”; 

b) lit. c otrzymuje brzmienie: 
  

„c) zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział 

skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej, przy czym ustalając wartość 

zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia 

następujących przesłanek: 

- usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub 

funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa), 

- możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość 

czasowa), 

- możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość 

podmiotowa); 
 

c) lit. d otrzymuje brzmienie:  

„d) w przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów 

ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala 

się jako łączną wartość poszczególnych jego części (z zastrzeżeniem 

postanowień art. 6a ustawy Pzp);”; 
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4) w § 3 ust. 4: 

 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) każde kryterium (i opis jego stosowania) musi być sformułowane jednoznacznie 

i precyzyjnie, tak żeby każdy poprawnie poinformowany wykonawca, który 

dołoży należytej staranności, mógł interpretować je w jednakowy sposób,”; 
 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) cena może być jedynym kryterium oceny ofert. Poza wymaganiami dotyczącymi 

ceny wskazane jest stosowanie jako kryterium oceny ofert innych wymagań 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia, takich jak np. jakość, 

funkcjonalność, parametry techniczne, aspekty środowiskowe, społeczne, 

innowacyjne, serwis, termin wykonania zamówienia, koszty eksploatacji oraz 

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania 

zamówienia.”; 
 

 

5) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Możliwość odstąpienia od stosowania procedur, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

przewidują postanowienia podrozdziału 6.5 pkt 7 i 8 Wytycznych. Regulamin 

ubiegania się i udzielania zamówień przez Uniwersytet Śląski w Katowicach może 

w tym zakresie przewidywać bardziej restrykcyjne przepisy. Spełnienie przesłanek 

umożliwiających niestosowanie procedur określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 musi być 

uzasadnione na piśmie.”; 
 

6) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

„2. Udokumentowane rozeznanie rynku obejmuje wszystkie otrzymane oferty. Oferta 

niezgodna z ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej.”; 

 

7) w § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. W przypadku, gdy w wyniku upublicznienia ogłoszenia o zamiarze udzielenia 

zamówienia nie otrzymano ofert, niezbędne jest przedstawienie udokumentowanej 

analizy cen potencjalnych wykonawców.”; 
 
 

8) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 

„4. Analizy cen, o której mowa w ust. 3 dokonuje się poprzez porównanie 

ogólnodostępnych cenników, katalogów, folderów (np. w formie wydruków ze stron 

internetowych z opisem towaru/usługi i ceną lub wydruków maili z informacją na 

temat ceny za określony towar lub usługę), albo innego dokumentu. Możliwe jest 

także skierowanie zapytania ofertowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia do 

co najmniej trzech potencjalnych wykonawców.”; 
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9) w § 7 ust. 1 pkt 1: 

 

a) lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie 

konkurencyjności (strona internetowa wskazana w komunikacie ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczania 

zapytań ofertowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/), 

a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim 

komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – na 

umieszczeniu tego zapytania na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

skierowaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych 

wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech wykonawców danego 

zamówienia,”; 
 

b) lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) w przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna 

realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy 

o dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego należy upublicznić 

zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą 

nabór wniosków o dofinansowanie projektu,”; 
 

c) lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) w przypadku wszczęcia postępowania przed ogłoszeniem konkursu ocena, czy 

stopień upublicznienia zapytania ofertowego był wystarczający dla uznania 

wydatku za kwalifikowalny, należy do właściwej instytucji będącej stroną 

umowy,”; 
 

10) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Termin na złożenie oferty w postępowaniu wynosi co najmniej 7 dni w przypadku 

dostaw i usług oraz co najmniej 14 dni – w przypadku robót budowlanych. Bieg 

terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania 

ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli koniec terminu przypada 

na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po 

dniu lub dniach wolnych od pracy. Decyduje data wpływu oferty  

do Zamawiającego.”; 
 

11)  w § 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9.  Informację o wyniku postępowania upublicznia się w taki sposób, w jaki zostało 

upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja o wyniku postępowania powinna 

zawierać co najmniej nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę oraz cenę. Na 

wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, istnieje obowiązek udostępnienia 

wnioskodawcy protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem 

części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.”; 
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12) w § 7 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

 

„10. Po przeprowadzeniu procedury uregulowanej w niniejszym paragrafie następuje 

podpisanie umowy z wykonawcą w formie pisemnej lub elektronicznej (z podpisem 

kwalifikowanym). W przypadku gdy Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych, postępowanie może się zakończyć zawarciem umowy na część 

zamówienia. W przypadku, gdy wybrany wykonawca odstąpi od podpisania umowy 

z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę 

punktów.”; 
 

13) w § 7 ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

 

„13. Dla spełnienia wymagań właściwych dla protokołu zapytania ofertowego, o których 

mowa w ust. 12, wystarczające jest prawidłowe wypełnienie protokołu na druku PU 

zawierającego wszystkie elementy wymagane w Wytycznych. Wzór protokołu 

postępowania stanowi druk PU – załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.”; 
 

14) w § 7 ust. 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1)  Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym 

w postaci jednoznacznych postanowień umownych oraz określił zakres i charakter 

oraz warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy,”; 
 

 

15) w § 7 ust. 14 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„5) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest 

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku 

zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 

określonej pierwotnie w umowie.”;  
 

16) w § 7 po ustępie 16 dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu: 

„17. Jeżeli w wyniku prawidłowego zastosowania zasady konkurencyjności określonego 

w niniejszym paragrafie nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty 

podlegające odrzuceniu, albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania 

lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może udzielić 

zamówienia w jednym z wybranych trybów, o których mowa w § 5 ust. 1,  

o ile pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione.”. 
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 § 2 

 

Tekst jednolity „Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach” 

uwzględniający wszystkie wprowadzone w jego treści zmiany stanowi załącznik  

do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 § 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

REKTOR 

 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 


	Zarządzenie nr 131

