
 

 

 

BIULETYN PRAWNY 

     UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

 
 

                                           Rok 2021; poz. 136 

  

 

ZARZĄDZENIE Nr 90 

 

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  
 

z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

  

zmieniające zarządzenie Nr 21 Rektora UMK z dnia 1 lutego 2021 r.  

Regulamin Zamówień Publicznych w części toruńskiej 

  

Na podstawie § 52 ust. 3 uchwały Nr 37 Senatu UMK z dnia 16 kwietnia 2019 r. Statut 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 120 z poźn. 

zm.) 
 

z a r z ą d z a  się, co następuje:  
  

§ 1  

 

W zarządzeniu Nr 21 Rektora UMK z dnia 1 lutego 2021 r. Regulamin Zamówień Publicznych 

w części toruńskiej (Biuletyn Prawny UMK z 2021 r., poz. 38) wprowadza się następujące 

zmiany: 
 

1) w § 18 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2) przygotowanie uzasadnienia prawnego i faktycznego dla zastosowania przesłanki 

innej od art. 2 ust. 1;”; 
 

2) § 19 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 19 

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, do zamówień o wartościach nie przekraczających kwoty 20 000  

zł netto, nie objętych ustawą na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy oraz wyłączonych spod 

ustawy na podstawie art. 11 ustawy, stosuje się tryb transakcji bezpośredniej. 

2. Tryb transakcji bezpośredniej polega na udzieleniu zamówienia wykonawcy 

wybranemu zgodnie z najlepszą wiedzą i praktyką.  

3. W przypadku zamówień, które nie są współfinansowane ze środków UE, zamówień 

współfinansowanych ze środków UE o wartości nie przekraczającej kwoty 20 000 zł, 

a także zamówień wyłączonych spod ustawy na podstawie art. 11 ustawy, w trybie 

transakcji bezpośredniej zamawiający może udzielić zamówienia na kwotę większą od 

20 000  zł netto  w następujących przypadkach:  

1) do zamówienia zastosowanie ma zarządzenie rektora lub kanclerza określające 

wysokość stawki wynagrodzenia wykonawcy za usługi wskazane w tym zarządzeniu; 

2) przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych lub drobnego 

sprzętu laboratoryjnego, lub drobnych części elektronicznych, lub materiałów dla 

plastyków i konserwatorów dzieł sztuki; 

3) przedmiotem zamówienia jest zakup biletów lotniczych; 
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4) przedmiotem zamówienia jest udzielenie licencji na gotowe oprogramowanie, 

udzielenie dostępu do baz danych lub udzielenie dostępu do aplikacji internetowych, 

pod warunkiem wcześniejszego przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą; 

5) zamówienie jest udzielane wykonawcy wskazanemu w zarządzeniu rektora lub  

w pisemnej decyzji rektora; 

6) zamówienie jest udzielane kierownikowi projektu badawczego lub członkowi 

zespołu badawczego wskazanemu imiennie we wniosku o dofinansowanie projektu; 

7) przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, a wykonawca 

uzyskał pozytywną rekomendację kierownika jednostki zlecającej przeprowadzenie 

zajęć; 

8) zamówienie jest współfinansowane ze środków UE, ale podlega wyłączeniu spod 

stosowania Wytycznych; 

9) do zamówienia ma zastosowanie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy lub art. 11 ust. 1 pkt 3 

ustawy, co zostało potwierdzone oświadczeniem w formie pisemnej, o treści 

wskazanej w załączniku nr 6 do regulaminu, którego cyfrowe odwzorowanie (skan) 

zostało dołączone do zapotrzebowania w XPRIMER. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 3, do zamówień o wartościach od 20 000  zł netto do 50 000 zł 

netto, nie objętych ustawą na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy, stosuje się procedurę 

rozeznania rynku, wskazaną w sekcji 6.5.1 Wytycznych.  

5. Z zastrzeżeniem ust. 3, do zamówień o wartościach przekraczających 50 000 zł netto 

do kwoty 130 000 zł, nie objętych ustawą na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy, stosuje się 

zasadę konkurencyjności, wskazaną w sekcji 6.5.2 Wytycznych.  

6. W odniesieniu do zamówień, które nie są współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu na 

stronie internetowej zamawiającego, a nie w Bazie Konkurencyjności.  

7. W odniesieniu do zamówień, o których mowa w ust. 3 jednostka może przeprowadzić 

postępowanie stosując procedurę rozeznania rynku lub zgodnie z zasadą 

konkurencyjności, szczególnie w sytuacji, gdy na rynku występuje wiele podmiotów, 

które dają rękojmię należytego wykonania zamówienia. 

8. Wyboru trybu lub procedury udzielenia zamówienia wyłączonego spod ustawy na 

podstawie innych przepisów, aniżeli art. 11 ust. 1 pkt 3 lub 11 ust. 5 pkt 1 ustawy 

dokonuje kanclerz.”; 
 

3) w załączniku nr 1 w części Administracja Uniwersytetu - Toruń w wierszu 8 wyrazy „Dział 

Domów Studenckich i Hoteli Asystenckich” zastępuje się wyrazami „Dział Domów 

Studenckich i Akademickich”; 
 

4) załącznik nr 6 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2021 r.   

 

  R E K T O R 

 

 

 

prof. dr hab. Andrzej Sokala 


