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Zarządzenie Nr 2/2012 

Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

z dnia 11.01.2012 roku  

w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych  

w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 

 
 
 

I. Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym                        
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), w związku ze zmianą przepisów prawnych 
dotyczących udzielania zamówień publicznych, w Regulaminie udzielania zamówień publicznych                          
w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wprowadzonym Zarządzeniem Rektora Uczelni 
nr 4/2009 z dnia 19.01.2009 r. (wraz z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany : 
 
1) w § 4 ust. 6 pkt. 8 otrzymuje następujące brzmienie : 
8) propozycji odpowiedzi na informację dla Zamawiającego o czynności niezgodnej z przepisami ustawy, 
przekazaną przez Wykonawcę na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
 
2) w § 2 pkt. 10) wykreśla się w całości, 
 
3) w § 4 pkt. 22) wykreśla się w całości, 
 
4) w § 4 pkt. 28) otrzymuje następujące brzmienie : 
28) w przypadku przekazania przez Wykonawcę informacji dla Zamawiającego zgodnie z art. 181 ust. 1 
ustawy - Prawo zamówień publicznych, weryfikuje treść tych informacji, i w przypadku uznania zasadności 
przekazanej informacji powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniedbanej, informując o tym 
Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności, 
 
5) w § 4 pkt. 33) otrzymuje następujące brzmienie : 
33) przechowuje oferty oraz protokół z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania 
o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, 
 
6) w § 4 pkt. 36) otrzymuje następujące brzmienie : 
36) po zatwierdzeniu planu finansowego może przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot 
Europejskich lub zamieszcza na własnej stronie internetowej w miejscu wyodrębnionym dla zamówień 
publicznych, wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych w terminie następnych 12 miesięcy 
zamówieniach lub umowach ramowych, których wartość: 
a) w przypadku zamówienia na roboty budowlane - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych 

równowartość 5.000.000 euro, 
b) w przypadku dostaw - zsumowana dla dostaw o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną                     

w złotych równowartość 200.000 euro, w ramach danej grupy określonej w rozporządzeniu (WE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r., str. 0001-0562, Dz. Urz. WE Polskie 
wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, strona 3, z późniejszymi zmianami - zwanym dalej Wspólnym 
Słownikiem Zamówień - jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 
euro, 

c) w przypadku usług - zsumowana dla usług o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych 
równowartość 200.000 euro, w ramach kategorii 1-16 określonej w załączniku nr 2 do Wspólnego 
Słownika Zamówień, jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 
euro, 

 
7) w § 5 pkt. 10) otrzymuje następujące brzmienie : 
10) informację o wniesionych odwołaniach/ przekazanych informacjach zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych,  
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8) w § 8 ust. 2 pkt. 4) otrzymuje następujące brzmienie : 
4) Komisja po analizie ofert : 
a) wyklucza Wykonawców zgodnie z art. 24 ustawy i nie rozpatruje ofert przez nich złożonych, 
b) odrzuca oferty w oparciu o przesłanki zawarte w art. 89 ustawy, 
c) ocenia pozostałe oferty na podstawie określonych w specyfikacji kryteriów w oparciu o przyjęty sposób 

ich oceny,  
i przedstawia powyższe propozycje do akceptacji Rektorowi Uczelni lub osobie przez niego upoważnionej. 
 
9) w § 8 w ust. 2 pkt. 5) wykreśla się w całości, 
 
10) w § 8 ust. 2 pkt. 6) otrzymuje następujące brzmienie : 
6) po uzyskaniu akceptacji Rektora Uczelni lub osoby przez niego upoważnionej, niezwłocznie 
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli 
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną 
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

 
11) w § 11 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie : 
3. Komisja zaprasza do dialogu Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w liczbie 
określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3 (nie mniejszej niż 5 
w przypadkach, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość: 
- 200.000 euro dla dostaw i usług, 
- 5.000.000 euro dla robót budowlanych). 
 
12) w § 13 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie : 
6. Najpóźniej wraz z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca składa 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 
przekracza wyrażoną w złotych równowartość: 
- 200.000 euro dla dostaw i usług, 
- 5.000.000 euro dla robót budowlanych, 
również dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. 
 
13) w § 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie : 
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są 
dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia 
jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość 200.000 euro. 
 
14) w § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie : 
1. Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie licytacji elektronicznej, jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych. 

 
15) w § 17 dodaje się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie : 
3. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 
odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
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16) w § 20 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie : 
2. W przypadku wartości zamówienia lub umowy ramowej mniejszej niż wyrażona w złotych 
równowartość kwoty: 
- 200.000 euro dla dostaw i usług, 
- 5.000.000 euro dla robót budowlanych, 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej Specjalista ds. 
Zamówień Publicznych zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 
 
17) w § 20 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie : 
3. Jeżeli wartość zamówienia albo umowy ramowej jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych 
równowartość kwoty: 
- 200.000 euro dla dostaw i usług, 
- 5.000.000 euro dla robót budowlanych, 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy ramowej Specjalista              
ds. Zamówień Publicznych przekazuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich. 

 
18) w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w § 4 pkt. 8) otrzymuje następujące brzmienie : 
8) złożenie pisemnego oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych (druk ZP-1), po otwarciu ofert i po zapoznaniu się z oświadczeniami                   
i dokumentami złożonymi przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania stawianych im warunków, 

 
19) w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w § 4 pkt. 12) wykreśla się w całości, 

 
20) w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w § 7 ust. 23 otrzymuje następujące brzmienie : 
23. W przypadku wniesienie przez Wykonawcę środka ochrony prawnej, Komisja Przetargowa postępuje 
zgodnie z zasadami określonymi w Dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 
21) w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w § 7 ust. 24 - 35 w dotychczasowym brzmieniu wykreśla 
się w całości, 

 
22) w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w § 7 dodaje się ust. 24 o następującym brzmienie : 
24. Komisja ma prawo, w przypadku gdy procedura udzielenia zamówienia publicznego została 
unieważniona, na wniosek przedstawiciela użytkownika, podjąć decyzję o uruchomieniu nowej procedury 
z wykorzystaniem posiadanych materiałów, po uzupełnieniu ich przez użytkownika wyłącznie o ulegające 
zmianie poszczególne elementy, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych, pod warunkiem uzyskania zgody Rektora Uczelni lub osoby przez niego upoważnionej. 
 
23) w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w § 7 dodaje się ust. 25 o następującym brzmienie : 
25. Rektor Uczelni lub osoba przez niego upoważniona stwierdza nieważność czynności podjętej                        
z naruszeniem prawa. 
 
24) w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w § 7 dodaje się ust. 26 o następującym brzmienie : 
26. Na polecenie Rektora Uczelni lub osoby przez niego upoważnionej, Komisja powtarza unieważnioną 
czynność podjętą z naruszeniem prawa. 
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25) w załączniku nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, w § 7 dodaje się ust. 27 o następującym brzmienie : 
27. Komisja Przetargowa kończy prace z dniem podpisania umowy i po zatwierdzeniu protokołu 
postępowania przez Rektora Uczelni lub osobę przez niego upoważnioną. 

 
 
II. Niniejsze Zarządzenie Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie obowiązuje                

od dnia 1 stycznia 2012 roku. 

 
 
 
 
 
 

(-) prof. Adam Wsiołkowski 
Rektor Akademii Sztuk Pięknych  

im. Jana Matejki w Krakowie 


