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Zarządzenie nr 139 

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 października 2019 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ubiegania się  

i udzielania zamówień publicznych 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, z późn. zm.) 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 2019 r. poz. 

1843), zarządzam co następuje:          

 

§ 1 

W Regulaminie ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski 

w Katowicach stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ubiegania się 

i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach”, z późn. zm. 

wprowadza się następujące zmiany: 
 

1)  w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uniwersytet Śląski w Katowicach, jako jednostka sektora finansów publicznych 

wydatkuje wszelkie, pozostające w jego dyspozycji środki finansowe, niezależnie od 

źródeł ich pochodzenia, zgodnie z: 

1) ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2019 t.j. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej: „ustawą o finansach publicznych” 

oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie wyżej wymienionej ustawy, 

2) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843), zwaną dalej: „ustawą Pzp” oraz aktami wykonawczymi wydanymi na 

podstawie wyżej wymienionej ustawy, 

3) ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. - o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 

finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.), zwaną dalej: 

„ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych”, 

4) ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwaną dalej: „ustawą p.s.w.n.”; 

 

2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) druku BR – należy przez to rozumieć formularz protokołu z postępowania, na 

którym Realizator – Dział Nauki i Badań, dokumentuje udzielanie zamówień na 

usługi badawcze i rozwojowe w rozumieniu art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp o wartości 

powyżej 20 000 PLN. Wzór druku zawarto w załączniku nr 5 do Regulaminu (druk 

nr 8),”; 

 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;891;ustawa_z_dnia_29_stycznia_2004_r._–_prawo_zamowien_publicznych_(dz._u._z_2010_r._nr_113,_poz._759_i_nr_161,_poz._1078)_.html
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;891;ustawa_z_dnia_29_stycznia_2004_r._–_prawo_zamowien_publicznych_(dz._u._z_2010_r._nr_113,_poz._759_i_nr_161,_poz._1078)_.html
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3) w §16 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Zmiana planu zamówień na roboty budowlane następuje po uprzedniej zmianie planu 

rzeczowo-finansowego.”; 

 

4) w § 21 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) na wniosek kierownika projektu, Dział Nauki i Badań/Dział Projektów/Biuro 

Współpracy z Gospodarką udziela Wnioskodawcy pomocy w uzyskaniu decyzji 

dotyczącej możliwości kredytowania projektu. Zawarcie umowy na dostawy i usługi 

możliwe jest wyłącznie po zawarciu umowy o finansowanie projektu;”; 

 

5) w § 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Pracownik Działu Zamówień Publicznych, któremu została przydzielona sprawa 

niezwłocznie informuje Realizatora o wszelkich brakach formalnych stwierdzonych 

w trakcie weryfikacji wniosku PP i załączników do niego (w szczególności 

o wszelkich zidentyfikowanych nieprawidłowościach i niezgodnościach treści 

dokumentów z przepisami ustawy Pzp) oraz wzywa do ich usunięcia w najkrótszym 

możliwym terminie, starając się proponować możliwe rozwiązania w zakresie 

zaistniałych braków. Realizator niezwłocznie usuwa stwierdzone braki konsultując 

dokonywane zmiany z Wnioskodawcą.”; 

 

6) w § 27 : 

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9.  Badanie i ocena ofert oraz wniosków przez komisję odbywa się 

w Dziale Zamówień Publicznych. Przewodniczący komisji może udostępnić 

kopie (skany) złożonych ofert lub wniosków członkom komisji do 

przeprowadzenia ich analizy poza Działem Zamówień Publicznych. 

Postanowienia §6 ust. 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.”, 

 

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Pismo, o którym mowa w ust. 13 podpisują: dysponent środków, Kwestor 

oraz Kierownik Zamawiającego. W zależności od rodzaju źródła finansowania 

pismo podpisują również przedstawiciele Działu Budżetowania i Kontrolingu, 

Działu Nauki i Badań, Biura Współpracy z Gospodarką. Członek komisji 

z ramienia Realizatora przekazuje przewodniczącemu komisji kompletne, 

zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego pismo.”; 

 

7) w § 29 ust. 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5)  w sytuacji udokumentowanego braku możliwości uzyskania ważnych ofert w ramach 

procedury opisanej w niniejszym paragrafie, Kierownik Zamawiającego może 

wyrazić zgodę na przeprowadzenie negocjacji z jednym wykonawcą oraz zawarcie 

umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki;”; 
 

8) w § 30 ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
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„6) w sytuacji udokumentowanego braku możliwości uzyskania ważnych ofert w ramach 

procedury opisanej w niniejszym paragrafie, Kierownik Zamawiającego może 

wyrazić zgodę na przeprowadzenie negocjacji z jednym wykonawcą oraz zawarcie 

umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp w trybie zamówienia z wolnej ręki;”; 

 

 

9) w § 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Kwalifikacji usług pod kątem spełniania przesłanek, o których mowa w ust. 1 

dokonuje Realizator – Dział Nauki i Badań, na podstawie merytorycznego 

uzasadnienia przedstawionego przez Wnioskodawcę. W przypadku wątpliwości co 

do spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1, Realizator ma prawo zażądać od 

Wnioskodawcy dodatkowych informacji i wyjaśnień. Dział Nauki i Badań 

przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 

badawcze i rozwojowe.”; 

 

10) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Realizator sprawuje nadzór nad zabezpieczeniem należytego wykonania umowy 

w trakcie realizacji zamówienia publicznego, w szczególności nad zapewnieniem 

ciągłości i prawidłowości zabezpieczenia, zmianami formy, zaspokojeniem się 

z zabezpieczenia oraz nad jego zwrotem. W przypadku wątpliwości dotyczących 

oceny formalnej zabezpieczenia złożonego w formie niepieniężnej lub polis 

ubezpieczeniowych Realizator może zwrócić się o pomoc do Działu 

Gospodarowania Nieruchomościami.”; 

 

11) w załączniku nr 1 do Regulaminu wprowadza się następujące zmiany: 

a) w § 1 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków 

Unii Europejskiej, Realizator oraz Wnioskodawca są zobowiązani stosować 

zasady dotyczące udzielania zamówień publicznych zawarte 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, 

wprowadzonym zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach z dnia 19 stycznia 2018 r., z późn. zm.”, 

 

b) w § 2 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8)  wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na stanowisku profesora wizytującego.”, 

 

c) w § 7 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, według procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie nie 

wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu (ze 

względu na niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia), albo wszyscy 

wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków 
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udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne warunki zamówienia nie 

zostały w istotny sposób zmienione, Zamawiający może przeprowadzić kolejne 

postępowanie wg procedury opisanej w §6.”, 

 

d) w § 9 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w wyniku dwóch przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego, z których co najmniej jedno było przeprowadzone według 

procedury, o której mowa w §7, nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły tylko 

oferty podlegające odrzuceniu (ze względu na niezgodność z opisem przedmiotu 

zamówienia), albo wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania lub 

nie spełnili warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że pierwotne 

warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione;”; 
 

12) załącznik nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszego zarządzenia;  
 

13) w załączniku nr 3 do Regulaminu wprowadza się następujące zmiany: 
 

a) w § 1: 

 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Inspektorat BHP i OP,”, 
 

 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Dział Promocji,”, 
 

 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) Dział Nauki i Badań,”, 
 

 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) Dział Spraw Obronnych i Ochrony,”, 

 
 

b) w § 3 ust. 1: 

 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) Inspektorat BHP i OP – w zakresie zamówień na usługi badań 

profilaktycznych pracowników, deratyzacji i dezynfekcji, kontroli 

sanitarnych, pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy, szkoleń 

BHP i ppoż., przeglądów i konserwacji czujek ppoż., dźwiękowego systemu 

ostrzegawczego oraz gaśnic, usuwania odpadów (w tym: sprzętu 

elektronicznego, elektrycznego i chemikaliów);”, 
 

 pkt 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„6) Dział Promocji, w zakresie zamówień na:”, 
 

 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) Dział Nauki i Badań - w zakresie zamówień dotyczących cyfrowania 

map, usług kartograficznych, ekspertyz, laboratoryjnych usług badawczych               
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i pomiarowych, usług badawczych, usług przetwarzania danych, usług 

rozwojowych;”, 
 

 pkt 13 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„13) Dział Spraw Obronnych i Ochrony – w zakresie zamówień na:”; 
 

 

14) w załączniku nr 4 do Regulaminu w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Komisja przetargowa rozpoczyna prace z dniem jej powołania. Posiedzenia komisji 

odbywają się w Dziale Zamówień Publicznych.”; 
 

15) załącznik nr 5 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszego zarządzenia. 

 

 § 2 
 

1. Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień 

publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach, stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

REKTOR 

 

 

Prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 
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