
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr R-109/2021 

Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 8 listopada 2021 r. 
 

 

zmieniające Zarządzenie Nr R-9/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej  

z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień  

w Politechnice Lubelskiej 

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1, art. 23 ust. 2 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478, z późn. zm.), Ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2019, z późn. 

zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 305, z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 Statutu Politechniki Lubelskiej z a r z ą d z a m,  

co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Regulaminie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, stanowiącym Załącznik do 

Zarządzenia Nr R-9/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 stycznia 2021 r., 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściwymi jednostkami organizacyjnymi Politechniki Lubelskiej są niżej 

wymienione wraz z zakresem kompetencji: 

1) Dział Infrastruktury Technicznej, Inwestycji i Remontów – w zakresie zamówień 

dotyczących realizacji inwestycji i remontów, usług o charakterze technicznym, 

związanych z eksploatacją budynków Uczelni oraz nieobjętych planem 

remontów doraźnych, prac związanych z adaptacją, przebudową pomieszczeń  

i związanymi z tym robotami specjalistycznymi; 

2) Dział Zakupów – w zakresie zamówień na dostawy towarów, materiałów, 

surowców i sprzętu, aparatury naukowo-badawczej oraz usług wynikających  

z zakresu działalności tego Działu, a w szczególności: 

a) usługa badania bilansu, 

b) usługa doradztwa podatkowego, 

c) usługa dostępu do danych pomiarowych, 

d) usługi spedycyjne (cło, opłaty celne), 

e) usługa kserograficzna, 

f) usługa oprawy prac, 

g) usługa bindowania, 

h) usługi kurierskie, 

i) opłaty członkowskie, 

j) opłaty za uczestnictwo w krajowym systemie akredytacji, 

k) opłaty administracyjne, 

l) zakup artykułów spożywczych, 

m) zakup biletów wstępu, MPK, 



n) zakup kwiatów, wiązanek, prezentów okolicznościowych, 

o) zakup wkładów aptecznych, 

p) najem terminali; 

3) Dział Zarządzania Obiektami – w zakresie zamówień dotyczących zakupów  

i usług związanych z administrowaniem i eksploatacją obiektów, w tym usług 

transportowych oraz zarządzania flotą samochodową, a w szczególności: 

a) usługa myjni, wulkanizacja,  

b) usługa serwisowania monitoringu, bram oraz szlabanów, 

c) usługa wywozu nieczystości, 

d) usługa monitorowania systemu alarmowego we współpracy z Sekcją 

Dozoru Mienia, 

e) konserwacja wewnętrznej sieci telefonicznej, 

f) przeglądy badania okresowe, techniczne  samochodów PL 

g) naprawy gwarancyjne, pogwarancyjne napraw samochodów Uczelni, 

h) ubezpieczenie samochodów, mienia we współpracy z Biurem Zamówień 

Publicznych, 

i) zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodów, 

j) zakup paliwa ON, E 95, E 98, LPG, 

k)   zakup płynu AD Blue, 

l) transport osób i mienia, 

m) wynajem pomieszczeń, 

4) Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników – w zakresie zamówień 

związanych z działalnością socjalną, eksploatacją bazy socjalnej, organizacją 

wypoczynku pracowników oraz realizacją wycieczek w ramach Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych i usług z tym związanych; 

5) Centrum Informacji Naukowo-Technicznej – w zakresie zakupów 

księgozbiorów i czasopism, zamówień związanych z realizacją planów 

wydawnictw i zamówień drukarskich, w tym tłumaczeń, prenumeraty 

elektronicznych zasobów wiedzy oraz publikowania artykułów naukowych,  

a w szczególności: 

a) usługa tłumaczenia, w tym języka migowego, 

b) usługa korekty językowej, 

c) prenumerata elektroniczna czasopism, 

d) rekrutacja – pracuj.pl, ogłoszenia; 

6) Centrum   Informatyczne   –   w   zakresie zamówień usług i szkoleń 

informatycznych oraz koordynacji w zakupach sprzętu komputerowego  

i oprogramowania informatycznego oraz udostępniania zakupionego 

oprogramowania dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni,  

w tym sporządzania i weryfikacji opisu technicznego sprzętu komputerowego 

oraz oprogramowań na potrzeby procedur przetargowych; 

7) Sekcja ds. BHP oraz Ochrony Ppoż. – w zakresie usług serwisowych 

urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, profilaktycznej ochrony zdrowia, 

prowadzenia ewidencji oraz zapewnienia odzieży ochronnej i roboczej 

pracownikom Uczelni, przygotowania opisu przedmiotu zamówienia do 

postępowań na badania okresowe, zakupu wody dla pracowników oraz 

dystrybutorów do wody na butlę; 

8) Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą – w zakresie zakupu 

biletów na przejazdy i przeloty związane z działalnością naukową oraz 

realizacji krajowych i zagranicznych konferencji naukowych, szkoleń oraz 

analiz statystycznych; 



9) Biuro Rzecznika Patentowego – w zakresie zgłoszeń patentowych, 

opracowywania dokumentacji patentowej, obsługi kancelaryjno-prawnej na 

etapie zgłoszenia patentowego; 

10) Dział Nauczania i Toku Studiów – w zakresie zamówień związanych  

z procesem kształcenia, w tym kształcenia dorosłych w formie kursów, 

szkoleń organizowanych i realizowanych przez Politechnikę Lubelską; 

11) Domy Studenckie – w zakresie zamówień dotyczących zakupów i usług 

związanych z administrowaniem i remontem Domów Studenckich po 

uzgodnieniu z działami wymienionymi w pkt 1-3, a w szczególności: 

a) usługa pralnicza, 

b) usługa dezynfekcji i deratyzacji, 

c) usługa napraw sprzętu AGD; 

12) Centrum Promocji i Informacji – w zakresie zakupu materiałów promocyjnych, 

usług reklamowych, w tym reklamy prasowej, internetowej i audiowizualnej,  

a w szczególności: 

a) udział w targach edukacyjnych – promocja oferty kształcenia, 

b) usługa marketingowa, reklamowa, promocyjna, 

c) usługa wykonania gadżetów z logo Uczelni, 

d) usługa wykonania tabliczek, dyplomów, pucharów, 

e) usługa wydruków, 

f) usługa foto-video, 

g) usługa nagłośnienia i oświetlenia imprez, 

h) organizacja spotkań i wydarzeń promujących ofertę edukacyjną Uczelni, 

i) organizacja i współorganizacja  imprez okolicznościowych (np. Lubelskie 

Dni Kultury Studenckiej, dzień dziecka, inauguracja roku akademickiego, 

święto Politechniki Lubelskiej),  

j) organizacja wystaw tematycznych na terenie Uczelni; 

13) Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – w zakresie wynajmu 

pomieszczeń do prowadzenia zajęć sportowych dla studentów Politechniki 

Lubelskiej, organizacji imprez sportowych, organizacji zajęć sportowych dla 

podmiotów zewnętrznych oraz korzystania z obiektów sportowych; 

14) Centrum Innowacji i Transferu Technologii – w zakresie zamówień 

związanych z udziałem w targach i wystawach oraz promocją wynalazków; 

15) Uczelniane Biuro Projektów – w zakresie usług audytu oraz studiów 

wykonalności”; 
 

2) w § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dla zamówień publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz zamówień publikowanych w bazie konkurencyjności, 

przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem postępowania, każda osoba wykonująca te czynności ma 

obowiązek złożenia oświadczenia o niekaralności według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 14 do Regulaminu.”; 

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamówienia, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł netto, 

mogą być realizowane samodzielnie przez jednostki organizacyjne Uczelni po 

złożeniu zapotrzebowania i uzgodnieniu ich z jednostką organizacyjną 

odpowiedzialną za tematyczny rejestr zamówień, wymienioną w § 2 ust. 2 

Regulaminu. Zamówienia te, z zastrzeżeniem ust. 1a, powinny być poprzedzone 

badaniem rynku, ale nie wymagają udokumentowania złożonymi ofertami. Faktura 



za zrealizowane zamówienie powinna być niezwłocznie dostarczona do jednostki 

organizacyjnej prowadzącej temat objęty zamówieniem.”; 

4) w § 8 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Zamówienia niezwiązane z realizacją projektów finansowanych lub 

dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, których wartość nie przekracza 

kwoty 1 000 zł netto, nie wymagają  poprzedzenia badaniem rynku, jak również 

nie wymagają sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia ani notatki służbowej.”; 

5) w § 12 ust. 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:  

„Niniejszego postanowienia nie stosuje się do zamówień, o których mowa w § 8.”; 

6) w § 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Jednostka Uczelni składająca zapotrzebowanie do właściwej jednostki 

organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, przed wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub 

przekraczającej progi unijne, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając 

rodzaj i wartość zamówienia. Szczegółowy zakres analizy określają przepisy 

Ustawy (Załącznik nr 12 do Regulaminu). Analiza przeprowadzana jest w formie 

pisemnej i składana do BZP razem z zapotrzebowaniem. W przypadku 

zamówienia obejmującego zapotrzebowanie więcej niż jednej jednostki Uczelni, 

właściwa jednostka organizacyjna przygotowuje zbiorczą analizę potrzeb  

i wymagań.”; 

7) w § 18 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Jednostka Uczelni składająca zapotrzebowanie do właściwej jednostki 

organizacyjnej, o której mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu, sporządza raport  

z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, a w przypadku 

zamówień realizowanych tematycznie przez więcej niż jedną jednostkę Uczelni, 

raport z realizacji zamówienia sporządza jednostka Uczelni składająca 

zapotrzebowanie przy udziale pozostałych jednostek. 

 2. Raport z realizacji zamówienia sporządza się w formie pisemnej w terminie 14 dni 

od dnia sporządzenia protokołu odbioru lub uznania umowy za wykonaną albo 

rozwiązania umowy w wyniku złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu albo 

odstąpieniu od niej. Raport jednostka organizacyjna przedkłada do BZP oraz 

właściwej jednostki organizacyjnej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik  

nr 13 do Regulaminu.”. 

8) Załącznik nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do 

niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr R-9/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia  

21 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej nie ulegają 

zmianie. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

            

 
 



Załącznik 
do Zarządzenia Nr R-109/2021 
Rektora Politechniki Lubelskiej 

z dnia 8 listopada 2021 r. 

 

 

Lublin,  dnia ............................... 
.......................................................................... 
          (pieczątka jednostki organizacyjnej) 

 

Do 
..................................................................... 

w/m 
 
 

ZAPOTRZEBOWANIE 
Nr .......... symbol jednostki .............. na 20….. r. 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia na  
dostawy, usługi, roboty budowlane 

Ilość 
(szt.) 

Cena 
jednostkowa  

brutto (zł) 

Wysokość 
zabezpieczonych 

środków brutto (zł), 
w tym VAT (%) 

    

 

1. Zamówienie ujęte w Planie Zakupów Rocznych/Planie inwestycji i remontów pozycja nr: 

…......................................................................................................................................................................... 

2. Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia: ................................................................. netto zł 

3. Wartość szacunkową przedmiotu zamówienia określono na podstawie: 

…....................................................................................................................................................................... 

4. Osoba dokonująca ustalenia wartości szacunkowej zamówienia: (imię i nazwisko, nr tel., adres e-mail) 

…......................................................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................................................... 

5. Osoba odpowiedzialna za opis przedmiotu zamówienia pod względem merytorycznym: (imię i nazwisko,  

nr tel., adres e-mail): 

…....................................................................................................................................................................... 

6. Uzasadnienie  zakupu przedmiotu zamówienia:  

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

7. Proponowana osoba do składu Komisji Przetargowej (jeśli dotyczy): 

………………….…………………….…….………………………………………………………………………………

………………….…………………….…….…………………………………………………………………………… 

 

8. Załącznikiem do Zapotrzebowania są: 

1) Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający kod CPV oraz istotne parametry w szczególności: termin 

realizacji lub dostawy oraz proponowane kryteria oceny ofert np. cena, gwarancja, parametry techniczne 

wraz z opisem wag procentowych (podpisany przez osobę wymienioną w pkt 5); 

2) Notatka służbowa z szacowania wartości przedmiotu zamówienia z ofertami wstępnymi (nie dotyczy 

robót budowlanych).  

 

9. W przypadku usług i robót budowlanych (zgodnie z art. 95 ust. 1ustawy PZP) Zamawiający ma obowiązek 

określić wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie  tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w Kodeksie pracy – proszę 

podać czynności jakie będą wykonywane w zakresie realizacji zamówienia (w przypadku robót budowlanych 

wypełnia AN): 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 



10. Zakup finansowany będzie z: 

1)  limitu jednostki organizacyjnej ............................................................................. kwota ............................ 

2)  funduszu operacyjnego ........................................................................................ kwota .............................. 

3) funduszu naukowego ........................................................................................... kwota ............................. 

4) funduszu dyscypliny naukowej ............................................................................. kwota ............................. 

5) dotacji, grantów, nr ............................................................................................... kwota ............................. 

6) innych źródeł ........................................................................................................ kwota ............................. 

Kierownik jednostki organizacyjnej 

 

 

................................................. 
(pieczątka i podpis) 

Lublin, dnia ..................................        

11. Potwierdzenie zabezpieczenia finansowania przedmiotu wniosku w źródłach wskazanych w pkt 10. 
 

 
 
 

............................................................................................................ 
(specjalista ds. gospodarki finansowej, 

a w przypadku jednostek ogólnouczelnianych  
i międzywydziałowych kierownik jednostki) 

 

Lublin, dnia ...................................            

                                                               

WYPEŁNIA JEDNOSTKA REALIZUJĄCA ZAMÓWIENIE 

12. Rejestracja zamówienia 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

WYPEŁNIA BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

13. Wniosek o zastosowanie trybu udzielenia zamówienia publicznego wraz ze wskazaniem pozycji z Planu 
Zamówień Publicznych

1) 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

Lublin, dnia ............................................... 

     
Zatwierdzam zastosowanie trybu 

podanego we wniosku 
 
 

.................................................................... 
(pieczęć i podpis rektora lub osoby upoważnionej) 

 
 

1)
 Nie wypełnia się dla zawartych umów sukcesywnych, jak również zapotrzebowań składanych w celu  

realizacji zamówień, o których mowa w § 8 ust. 1, 1a i 3 Regulaminu 
 
Załączniki: 
1. Notatka służbowa z dokonania szacowania wartości przedmiotu zamówienia z wycenami/wydrukami 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

 
Druk należy wypełnić na komputerze 


