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ZARZĄDZENIE NR 58 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

z dnia 6 listopada 2017 r. 

 

zmieniające Zarządzenie Rektora nr 38 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla 

zamówień realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze 

środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1842) zarządza się co następuje :  

 

§ 1 

W Zarządzeniu Rektora nr 38 z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia 

Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień realizowanych  

w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w Dziale III § 5 ust. 1 skreśla się wyrazy: „a gdy wartość zamówienia jest 

równa lub wyższa niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, wszczęcie postępowania następuje również poprzez 

umieszczenie zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej, w terminach i zakresie określonym w ustawie Pzp dla zamówień 

o takiej wartości”. 

2) w Dziale III § 5 ust. 2 lit. f) skreśla się zdanie „W przypadku zamówień, których 

wartość przekracza kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

stosuje się terminy określone w ustawie Pzp dla zamówień o takiej wartości”. 

3) w Dziale III § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Jeżeli nie wpłynie żadna oferta – 

dopuszcza się zawarcie umowy z Wykonawcą wybranym bez zachowania 

procedury zasady konkurencyjności, przy czym zawarcie umowy jest 

dopuszczalne wyłącznie jeżeli podmiot spełnia warunki, o których mowa  

w § 5 ust. 2 lit. b” . 

4) skreśla się przypisy 2-4, 9-10, 12. 
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§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

               REKTOR 

                /-/Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk  

 


