
 
 

ZARZĄDZENIE NR 61 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla zamówień realizowanych 

w ramach projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020 o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” 

(Dz. U. 2018 r. poz. 1668), zarządza się co następuje: 

§1 

W Zarządzeniu Rektora nr 57 z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

udzielania zamówień publicznych dla zamówień realizowanych w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w załączniku „Regulamin 

udzielania zamówień publicznych dla zamówień realizowanych w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

dla których nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych” wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w §1 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite 

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy,  bez  podatku  od  towarów  i   usług,   ustalone   

z  należytą   starannością, z uwzględnieniem ewentualnych zamówień, o których mowa w §1 

ust. 5 lit. h regulaminu. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą 

ścieżkę audytu. 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
5
: 

a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie, 

b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie, 

c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę. 

W przypadku udzielania zamówienia w częściach (z określonych względów ekonomicznych, 

organizacyjnych, celowościowych), wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość 
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poszczególnych jego części
6
. Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez 

podatku od towarów i usług (VAT)”. 

2) w §3 w ust. 10 skreśla się wyrazy: „oraz w przypadku zamówień sektorowych o wartości 

niższej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. W 

przypadku zamówień o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej 5 548 000 euro w 

przypadku zamówień na roboty budowlane, 221 000 euro w przypadku zamówień na dostawy 

i usługi, termin wynosi co najmniej 30 dni”. 

3) w §3 w ust. 11 lit. a) skreśla się wyrazy: „lub 14”. 

4) w §3 ust. 13 otrzymuje brzmienie: „Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego 

umieszczeniu w Bazie konkurencyjności (strona internetowa wskazana w komunikacie 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przeznaczona do umieszczenia zapytań 

ofertowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl). W przypadku 

zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego – na umieszczeniu tego zapytania na stronie 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
17

”. 

5) w §3 skreśla się ust. 14. 

6) w §3 w ust. 16 skreśla się wyrazy: „lub 14”. 

7) w §3 w ust. 17 skreśla się wyrazy: „lub 14”. 

8) w §3 w ust. 19 lit g) tiret i) skreśla się wyrazy: „lub 14”. 

9) skreśla się przypis 3, 16, 18. 

10) przypis 17 otrzymuje brzmienie: „Zgodnie z pismem Ministerstwa  Inwestycji i Rozwoju znak 

DPI-XI.7620.33.2017.LK.4 z dnia 29.01.2018 r., dostępnym pod linkiem 

http://ckps.lasy.gov.pl/komunikaty1, wnioskodawcy, czyli podmioty nie posiadające statusu 

beneficjenta, które nie podpisały jeszcze umowy o dofinansowanie, jednakże planują 

pozyskanie dofinansowania w ramach ogłoszonych naborów (złożyły wniosek 

o dofinansowanie projektu), stosują treść Wytycznych sekcja 6.5.2 pkt 13 tj. obowiązek 

publikacji ogłoszenia w Bazie konkurencyjności”. 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

             REKTOR 

 

        prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk 
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