
Zarządzenie nr 97/2020/2021 

 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 21 września 2021 r. 

 

zmieniające Zarządzenie nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 469 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.)  

 

zarządzam, 

co następuje: 

 

§ 1 

W Zarządzeniu nr 52/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 23 

lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

realizowanych przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wprowadzam 

następujące zmiany: 

 

1.  W § 6 (Rozdział V - Zasady szacowania wartości zamówienia) ust. 4-15 otrzymują brzmienie: 

     „4.  Wartość szacunkowa danego zamówienia ustalana jest przez komórkę wnioskującą. Za 

należyte  oszacowanie wartości zamówienia odpowiada kierownik komórki wnioskującej, 

składający Zapotrzebowanie. 

5. Szacując wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę nie tylko średnie ceny rynkowe 

danego zamówienia  (nie uwzględniając cen promocyjnych oraz tymczasowych rabatów), ale 

również koszty dostawy, ubezpieczenia, wniesienia, podłączenia, uruchomienia, przedłużenia 

gwarancji.
1
 

6. W przypadku, gdy zamówienie ma obejmować nabycie planowanych podobnych dostaw, 

wartością zamówienia jest łączna wartość podobnych dostaw
2
, nawet jeżeli Zamawiający 

udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego 

postępowania, lub dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

7. W przypadku ustalania wartości zamówienia na usługi nie obowiązuje zasada podobieństwa. 

Ustalając wartość szacunkowa zamówienia na usługi, należy odnieść się do konkretnej usługi, 

którą zamierza się nabyć. Wyjątek stanowią usługi  jednorodne
3
, jeśli zostały lub powinny 

zostać przewidziane przez zamawiającego. 

                                                           
1
 Jeśli dotyczy. 

2
 Są to dostawy tego samego rodzaju i o takim samym lub podobnym przeznaczeniu, np. artykuły biurowe, 

sprzęt komputerowy itp. 
3
 Są to usługi tego samego rodzaju,  powtarzające się cyklicznie  w określonych odstępach czasu, możliwe do 

przewidzenia w planie Zamówień Publicznych, np. usługa montażu rolet wewnętrznych. 



8.  W przypadku  robót budowlanych konieczne jest uwzględnienie pojęcia budowy nowego 

obiektu budowlanego i pełnienie przez ten obiekt samodzielnych funkcji technicznych lub 

gospodarczych – jeśli roboty budowlane polegają na wykonaniu tego obiektu budowlanego. 

9. W przypadku ustalania wartości zamówienia na roboty budowlane, które nie polegają na 

wykonaniu nowego obiektu budowlanego szacowaniu podlegają wszystkie roboty   odnoszące 

się do różnych obiektów budowlanych w rozumieniu prawa budowlanego, ale składające się 

na jedno zamierzenie budowlane wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, jaką 

ta inwestycja budowlana ma pełnić.  

10. Jeżeli roboty budowlane nie będą polegały na wykonaniu nowego obiektu budowlanego, 

a będą polegały na wykonaniu albo zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w 

różnych obiektach, kryteriami służącymi do oceny, czy różne roboty budowlane stanowią 

jedno zamówienie będzie przede wszystkim rodzaj planowanych prac budowlanych. 

11. Wysokość szacunkowej wartości zamówienia musi zostać wskazana w protokole zamówienia 

(art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.), sporządzanym przez pracowników DZP, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania 

oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  z dnia 18 grudnia 

2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz.2434),  a proces szacowania powinien zostać udokumentowany w 

sposób wskazany w ust.16 przez osobę sporządzającą Zapotrzebowanie. 

12. Szacunkową wartość zamówienia na dostawy lub usługi ustala się w szczególności na 

podstawie jednej z metod:  

1) analizy cen rynkowych;  

2) analizy cen ofertowych złożonych w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytet, 

obejmujący analogiczny przedmiot zamówienia z uwzględnieniem zmian ilościowych 

zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem;  

3) analizy wydatków poniesionych na tego samego rodzaju zamówienia dostawy lub usługi, w 

okresie poprzedzającym czynność szacowania wartości tych zamówień;  

4) planowanych kosztów prac projektowych według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 1994 r. w sprawie określania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym 

(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) uwzględniając  analizę cen ofertowych złożonych w 

postępowaniach prowadzonych przez Uniwersytet. 

13. Przy ustalaniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego 

zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień: 

1) prawo opcji zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom 

zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, wskazując jednocześnie 

dodatkowy zakres zamówienia, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w 



umowie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie 

musi on skorzystać. 

2) wznowienia, czyli tzw. zamówienia uzupełniające w przypadku udzielenia, w okresie 3 

lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług 

lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub 

robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o 

zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz 

całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości; 

14. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się:  

1) nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, jeżeli przedmiotem są dostawy lub usługi;  

2) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, jeżeli przedmiotem są roboty budowlane lub zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, z tym, że w przypadku zamówień udzielanych w częściach powyższe terminy 

odnoszą się do wszczęcia pierwszego z postępowań.  

15. Jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpiła zmiana okoliczności mająca wpływ na 

ustaloną wartość zamówienia, przed wszczęciem postępowania dokonuje się zmiany wartości 

zamówienia.” 

2.  W § 6 (Rozdział V - Zasady szacowania wartości zamówienia) po ust. 15 dodaje się ust. 16-17 

w brzmieniu: 

„16. Dokumentami potwierdzającymi przeprowadzenie procedury szacowania wartości 

zamówienia są w szczególności:  

1) Wydruki ze stron internetowych zawierające ceny usług i towarów (opatrzone datą 

dokonania wydruku), cenniki, katalogi producentów, notatki służbowe z przeprowadzonych 

rozmów telefonicznych. 

2) Zapytania skierowane do potencjalnych Wykonawców wraz z uzyskanymi ofertami 

wykonawców; 

 3) Kosztorys inwestorski.  

17. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o zamówieniach 

publicznych ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ 

na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie 

przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.” 

3. W § 14 (Rozdział VII - Zasady szacowania wartości zamówienia) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w 

brzmieniu: 

„7. W przypadku zamówień dotyczących robót budowlanych oraz wykonania 

dokumentacji projektowej udzielenie zamówienia  poprzez „zakup bezpośredni” następuje 



do wartości  równej 50.000,00 złotych netto. Wyjątek stanowią zamówienia  

dofinansowane z UE, wówczas do takich zamówień należy stosować Wytyczne do danego 

projektu. Potwierdzeniem poniesienia w/w wydatku jest faktura, rachunek lub inny 

dokument księgowy.” 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 

 

 

Rektor 

 

       prof. dr hab. Jacek Woźny 


