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ZARZĄDZENIE NR 2/07/2022 
DZIEKANA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA  
UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

z dnia 01 lipca 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych  
z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych  

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

Na podstawie § 17 ust. 1 Regulaminu Wydziału Zarządzania (Monitor UW 
z 2020 r. poz. 106) zarządza się co następuje:  

§ 1 

Nadaje się Regulamin udzielania zamówień publicznych, stanowiący załącznik 
do zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2022r. 

Dziekan 

Wydziału Zarządzania 

prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz 
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Załącznik 
 do zarządzenia nr 2/07/2022 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

z dnia 01 lipca  2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych na  

Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 

REGULAMIN 
UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z WYŁĄCZENIEM STOSOWANIA 

PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Przepisy Regulaminu obowiązują wszystkie Sekcje Wydziału Zarządzania 
i mają zastosowanie do zamówień udzielanych na dostawy, usługi  
i roboty budowlane. 

2. Przepisy Regulaminu określają zasady postępowania  
w sprawach zamówień publicznych w zakresie: 
1) planowania zamówień; 
2) procedur dotyczących przygotowania oraz składania i obiegu wniosków  

o udzielanie zamówień publicznych; 
3) zasad udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty netto:  

50 000,00 zł; 
4) zasad udzielania zamówień o wartości netto od 50 000,00 zł  

do 130 000,00 zł; 
5) zasad udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

3. Przy udzielaniu zamówień publicznych należy przestrzegać zasad Pzp: 

4. W przypadku zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej, Wnioskodawcy są zobowiązani stosować zasady 
dotyczące udzielania zamówień publicznych zawarte w zapisach danego projektu, 
grantu. 

§ 2 

Planowanie zamówień publicznych 

1. Udzielanie zamówień publicznych odbywa się w oparciu o roczny plan 
zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane. 

2. Do dnia 15 grudnia danego roku Kierownicy Sekcji, Kierownicy 
projektów/grantów przekazują do Sekcji Zamówień Publicznych zestawienie 
zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, jakie przewidują 
przeprowadzić w danym roku kalendarzowym z uwzględnieniem środków 
finansowych na ich realizację. 

3. Zestawienie potrzeb należy sporządzić wg wzoru i przesłać w formie 
elektronicznej w formacie .xlsx– na adres szp@wz.uw.edu.pl. Wzór stanowi 
załącznik nr 1 do Regulaminu. 

mailto:szp@wz.uw.edu.pl
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4. Sekcja Zamówień Publicznych agreguje złożone zestawienia potrzeb i na 
tej podstawie sporządza projekt planu zamówień, przekazuje do Prodziekana  
ds. rozwoju do oceny merytorycznej, a następnie przekazuje go do zatwierdzania 
Dziekanowi Wydziału Zarządzania.  

5. Zatwierdzony plan zamówień jest przekazywany do Działu Zamówień 
Publicznych i Pełnomocnika Rektora ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

§ 3 

Szacowanie wartości zamówienia 

1. Przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenia 
zamówienia publicznego, Wnioskodawca szacuje z należytą starannością wartość 
zamówienia, w szczególności w celu ustalenia: 
1) czy istnieje obowiązek stosowania ustawy Pzp; 
2) czy Sekcja posiada środki finansowe na pokrycie realizacji zamówienia. 

2. Szacunkową wartość zamówienia na usługi, dostawy ustala się,  
w szczególności biorąc pod uwagę: 
1) analizę cen rynkowych; 
2) analizę wydatków poniesionych na dany rodzaj zamówienia w okresie 

poprzedzającym moment szacowania z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego; 

3) analizę cen ofertowych złożonych w postępowaniach prowadzonych przez 
Zamawiającego obejmujących analogicznie zamówienia z uwzględnieniem 
wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

3. Szacunkową wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się  
na podstawie: 
1) kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na podstawie dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót albo na 
podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest 
wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.); 

2) planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli 
przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych  
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

4. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem 
zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż  
6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, z tym że w przypadku zamówień 
udzielanych w częściach powyższe terminy odnoszą się do wszczęcia pierwszego  
z postępowań. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana 
okoliczności mających wpływ na dokonane ustalenie, Wnioskodawca przed 
wszczęciem postępowania dokonuje zmiany wartości zamówienia. 
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5. W przypadku powstania konieczności zwiększenia kwoty, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wskazanej na 
zatwierdzonym do realizacji wniosku, Wnioskodawca występuje  
o zatwierdzenie wartości doszacowania. Wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do 
Regulaminu. 

6. Po ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia Wnioskodawca wpisuje 
wartość do wniosku o udzielenie zamówienia ze  wskazaniem podstawy szacowania, 
daty szacowania i osoby dokonującej szacowania.  

7. Wnioskodawca zobowiązany jest ponownie oszacować wartość 
zamówienia, jeśli wniosek nie został zrealizowany w terminach, o których mowa 
wcześniej. 

8. Dokumentami potwierdzającymi ustalenie szacunkowej wartości 
zamówienia są: 
1) zapytania ofertowe skierowane do potencjalnych wykonawców; 
2) odpowiedzi cenowe wykonawców; 
3) screeny ze stron internetowych zawierające ceny usług lub towarów (opatrzone 

datą wydruku); 
4) kopie ofert, umów z innych postępowań (obejmujących analogiczny przedmiot 

zamówienia) z okresu poprzedzającego moment szacowania wartości 
zamówienia. 

9. Niedopuszczalne jest zaniżanie wartości zamówienia i jego dzielenie  
w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp. 

10. Dokumentację z szacowania wartości zamówienia należy załączyć do 
wniosku i złożyć w Sekcji Zamówień Publicznych. 

 

§ 4 

Wszczęcie postępowania 

1. Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia jest 
złożenie pisemne wniosku w Sekcji Zamówień Publicznych i uzyskaniu akceptacji 
Kierownika Sekcji odpowiedzialnej za środki finansowe i ostatecznie akceptacji 
Dziekana WZ. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do Regulamiu. 

2. Wnioskodawcą może być Kierownik Sekcji/grantu/projektu, który wypełnia 
część I wniosku.  

3. Wnioskodawca we współpracy z Sekcją Zamówień Publicznych wypełnia 
wniosek. Wnioskodawca przygotowuje opis przedmiotu zamówienia, szacuje wartość 
zamówienia, przygotowuje projekt umowy i jest odpowiedzialny za jej realizację (jeśli 
wymagana), przeprowadza zapytania ofertowe, sporządza protokołu z wyboru ofert. 

4. Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego odpowiada pracownik wskazany przez Dziekana. 

5. Sekcja Zamówień Publicznych prowadzi obsługę administracyjną, w 
szczególności rejestruje wnioski, proponuje tryb udzielenia zamówienia, pośredniczy 
w akceptacji wniosków przez Sekcję Ekonomiczno-Finansową i Dziekana, 
Kierownika Działu Zamówień Publicznych UW oraz Pełnomocnika Rektora ds. 



5 
 

Zamówień Publicznych UW, publikacja ogłoszeń, prowadzenie dokumentacji i jej 
archiwizacja. 

§ 5 

Wniosek o udzielenie zamówienia 

1. Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego powinien zawierać: 
1) opis przedmiotu zamówienia; 
2) uzasadnienie potrzeby udzielenia zamówienia; 
3) szacunkową wartość zamówienia wyrażoną w złotych i euro, datę ustalenia 

wartości szacunkowej i osobę dokonującą szacowania; 
4) termin realizacji zamówienia. 

2. Wniosek powinien zawierać również następujące załączniki: 
1) zapytanie ofertowe wysłane do potencjalnych wykonawców (musi być rozesłane 

do wszystkich wykonawców w jednym czasie i tej samej treści). Wzór zapytania 
stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu; 

2) oferty uzyskane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe; 
3) protokół wyboru najkorzystniejszej oferty. Wzór protokołu wyboru oferty stanowi 

załącznik nr 5 do Regulaminu; 
4) wzór umowy z parafą radcy prawnego (jeśli jest wymagana); 

3. Wnioskodawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść zawartą  
we wniosku oraz załącznikach. 

4. Obowiązek złożenia wniosku bez względu na wartość zamówienia dotyczy 
wszystkich pracowników, którzy zamierzają dokonać zakupu ze środków 
publicznych. 

5. Powyższy wniosek obowiązuje przy składaniu zamówienia do kwoty 
50 000,00 netto, jak również przy wartościach od 50 000,00 do 130 000,00 netto.  

6. Do rejestru wewnętrznego Wydziału Zarządzania kwalifikowane są wnioski 
o wartości do 50 000,00 zł netto, powyżej kwoty 50 000,00 netto wnioski podlegają 
rejestracji w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

§ 6 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący 
za pomocą dokładnych i jednoznacznych określeń z poszanowaniem zasady 
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

2. Opisu dokonuje się w kilku zdaniach uwzględniając planowany zakup, 
wykonanie usługi, planowane roboty budowlane wraz z terminem ich realizacji. 

3. Za opis przedmiotu zamówienia odpowiada Wnioskodawca. 

4. Do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia mają zastosowanie  
art. 99-103 ustawy Pzp. 

§ 7 

Obieg dokumentów 

1. Obieg dokumentów przy składaniu wniosku stanowi załącznik nr 6  
do Regulaminu. 
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2. Wniosek wraz z dokumentami z szacowania o wartości do 50 000,00 
netto, protokołem wyboru najkorzystniejszej oferty, składa się do: 
1) Sekcji Zamówień Publicznych WZ, która proponuje tryb udzielenia zamówienia; 
2) wniosek jest przekazywany do Sekcji Ekonomiczno-Finansowej celem 

potwierdzenia zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia; 
3) po pozytywnej weryfikacji, wniosek jest przedkładany do akceptacji Dziekana WZ 

UW; 
4) zaakceptowany wniosek jest przesyłany zwrotnie skanem do Wnioskodawcy, 

który realizuje zamówienie poprzez zawarcie stosownych umów, zleceń, 
porozumień. 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć do SZP WZ zaakceptowaną przez 
Biuro Prawne UW i podpisaną przez obie strony umowę oraz protokół odbioru 
zlecenia/dzieła. 

4. Wniosek wraz z dokumentami z szacowania o wartości od 50 000,00 netto 
do 130 000,00 zł (netto), protokołem wyboru najkorzystniejszej oferty, składa się do: 
1) Sekcji Zamówień Publicznych WZ , która proponuje tryb udzielenia zamówienia; 
2) wniosek jest przekazywany do Sekcji Ekonomiczno-Finansowej celem 

potwierdzenia zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia; 
3) po pozytywnej weryfikacji, wniosek jest przedkładany do akceptacji  

Dziekana WZ UW i Pełnomocnika Rektora ds. Zamówień Publicznych; 
4) zaakceptowany wniosek jest przesyłany zwrotnie skanem do Wnioskodawcy, 

który przygotowuje zapytanie ofertowe, opis przedmiotu zamówienia oraz wzór 
umowy zaakceptowanym przez Biuro Prawne.  

5) w/w dokumenty Wnioskodawca składa w SZP WZ, która przekazuje komplet do 
Działu Zamówień Publicznych UW celem publikacji na stronie BIP UW. Termin 
składania ofert to minimum 7 dni. Po wyborze najkorzystniejszej oferty  
i sporządzeniu protokołu z tej czynności, Wnioskodawca zawiera umowę  
z wybranym Wykonawcą, a SZP WZ publikuje na stronie BIP UW informację  
o udzieleniu zamówienia; 

6) Wnioskodawca przystępuje do realizacji zamówienia. 

5. Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć do SZP WZ zaakceptowaną przez 
Biuro Prawne i podpisaną umowę oraz po realizacji zamówienia protokół odbioru 
zlecenia/dzieła. 

§ 8 

Procedura udzielania zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się 
przepisów ustawy 

1. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się w przypadku, których 
przedmiotem zamówienia są: 
1) indywidualne formy podnoszenia kwalifikacji (szkolenia indywidualne, studia itp.); 
2) praktyki, staże dla studentów; 
3) wynagrodzenia za recenzje oraz inne czynności w ramach przewodów 

doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu 
profesora, a także sporządzanie recenzji (opinii) wydawniczych na potrzeby 
działalności Wydawnictwa WZ UW; 

4) opłaty za udział w zjazdach, sympozjach i konferencjach, seminariach 
naukowych; 

5) opłaty za usługi parkingowe; 
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6) opłaty z tytułu refundowanego zakupu okularów dla pracowników; 
7) opłaty skarbowe i sądowe; 
8) opłaty za publikację w czasopismach naukowych, specjalistycznych i innych 

publikacjach, w tym druk artykułów, abstraktów, materiałów o charakterze 
naukowo-badawczym, niebędących publikacjami zwartymi (książkami), 
lokowanych w periodykach i wydawnictwach zagranicznych; 

9) opłaty za nekrologii; 
10) zamówienia okolicznościowe (np. kwiaty); 
11) wygłoszenie wykładów gościnnych podczas wydarzeń naukowych oraz 

popularyzujących naukę; 
12) opłaty członkowskie; 
13) opłaty za bilety komunikacji miejskiej; 
14) inne opłaty uzgodnione z Dziekanem. 

2. W przypadku zamówień na usługi dydaktyczne na studiach I, II i III 
stopnia, zlecane na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy o świadczenie 
usług dydaktycznych, umowy o dzieło), wymagana jest przed udzieleniem 
zamówienia uchwała Rady Wydziału, potwierdzona przez Dziekana z listą 
wykonawców usługi.  

3. Wyłączenie procedur, o których mowa w ust. 1-2 nie zwalnia od 
stosowania zasad dokonywania wydatków wynikających z innych aktów prawnych,  
w szczególności dotyczących finansów publicznych (zasad legalności, celowości, 
gospodarności i rzetelności), a także wytycznych wynikających z przepisów 
prawnych, umów o dofinansowanie i dokumentów określających sposób udzielania 
zamówień współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów 
finansowych.  

§ 9 

Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

1. Zawarcie umowy z Wykonawcą obligatoryjne jest powyżej  
kwoty 5 000,00 zł. 

2. Projekt umowy przygotowują Wnioskodawcy z Sekcji, która dokonuje 
wszelkich wydatków powyżej wymienionej kwoty. 

3. Do zawarcia i realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego należy 
stosować przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 

4. Umowa zawierana jest z Wykonawcą, którego oferta została uznana  
za najkorzystniejszą. 

5. Umowa musi zawierać informację ze wskazaniem podstawy prawnej, 
w wyniku której doszło do jej zawarcia. 

6. Wnioskodawca  przygotowuje Zlecenie lub umowę z wykonawcą 
wyłonionym w wyniku przeprowadzenia procedury nieobjętej przepisami ustawy Pzp.  

7. Treść umowy o udzielenie zamówienia, przed przekazaniem do podpisu 
osobie upoważnionej do zaciągania zobowiązań wymaga akceptacji przez: 
1) Sekcję Zamówień Publicznych w celu potwierdzenia zgodności z Pzp  

i Regulaminem; 
2) Pełnomocnika Kwestora Wydziału Zarządzania UW; 
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3) Radcę Prawnego w celu potwierdzenia zgodności pod względem formalno-
prawnym. 

8. Umowa powinna być sporządzona w języku polskim, w 3 jednobrzmiących  
egzemplarzach w tym: 
1) 1 egzemplarz dla Wykonawcy; 
2) 2 egzemplarze dla Zamawiającego, w tym 1 dla Sekcji Ekonomiczno-Finansowej, 

1 dla Sekcji Zamówień Publicznych. 

§ 10 

Zasady i zakres odpowiedzialności 

1. Zasady i zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, organy właściwe oraz postępowanie w sprawach o naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych określa ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r.  
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  
(Dz.U. z 2021 r. poz.289). 

2. Naruszenie zasad, form i trybu przewidzianych w ustawie Pzp oraz 
Regulaminie może zostać, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uznane jako 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Naruszenie przepisów ustawy Pzp 
może powodować również odpowiedzialność karną, skarbową, dyscyplinarną lub 
inną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


