Zarządzenie nr 1
Rektora Akademii Morskiej w Gdyni
z dnia 17.01.2014r.
RSO/021/1/2014

w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§1
W Regulaminie udzielania zamówień publicznych wprowadzonym zarządzeniem nr 22
Rektora AMG z dnia 08 listopada 2010r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„Upoważnionymi jednostkami w AMG są:
a. Biblioteka
b. Biuro Współpracy z Zagranicą
c. Dział Armatorski
d. Dział Domów Studenckich
e. Administracja Obiektu nr 1
f. Dział Spraw Pracowniczych
g. Dział Techniczny
h. Wydawnictwo AMG
i. Kwestura
j. Kanclerz
k. Ośrodek Żeglarski
l. Pływalnia Kryta
m. Zespół ds. Aparatury
n. Zespół ds. Zaopatrzenia i Transportu
o. Biuro Rektora
p. Biuro Promocji AMG
q. RBHP
r. Prorektor ds. Kształcenia
s. Gł. specjalista ds. architektury wnętrz i plastyki
Kanclerz może w każdym czasie odrębną decyzją wskazać dodatkową
Upoważnioną jednostkę dla określonej grupy zamówień.”
2. W §1 dodaje się pkt 10a o następującym brzmieniu:
„Kierownik Zespołu ds. zamówień publicznych (AEZ) :
a. kieruje pracą zespołu ds. zamówień publicznych
b. może przewodniczyć Komisji Przetargowej, a wówczas kontrolę nad pracą Komisji
sprawuje przełożony Kierownika Zespołu ds. Zamówień Publicznych,

c.
d.

kontroluje pracę komisji przetargowej,
doradza wybór najlepszego trybu i zatwierdza go pod względem formalnoprawnym.”

3. W § 3 pkt 13 otrzymuje następujące brzmienie:
„Niemożliwe wcześniej do zaplanowania wydatki należy, wraz z uzasadnieniem braku
możliwości wcześniejszego zaplanowania, zgłaszać do AEZ celem ustalenia właściwej
procedury dalszego postępowania.”
4. W części 2B załącznika nr 2 do Regulaminu po słowach „Upoważnione Jednostki
przechowują dokumentację z przeprowadzonych postępowań zgodnie z
obowiązującymi przepisami” dodaje się treść o następującym brzmieniu:
„Wyjątek : Usługi edukacyjne
W przypadku usług edukacyjnych wszystkie postępowania przeprowadza się zgodnie z
aktualnym Planem usług edukacyjnych opracowanym i zatwierdzonym przez
kierownika Upoważnionej Jednostki.
Postępowania nie wymagające procedur ustawowych (wydatki bez lub z zapytaniami
ofertowymi) przeprowadzają i rejestrują we własnych rejestrach jednostki
merytoryczne.
Postępowania wymagające stosowania procedur ustawowych jednostki merytoryczne
zlecają do AEZ i są rejestrowane w CRZP.
Upoważniona jednostka w opisie faktury potwierdza zgodność wydatkowania środków
z Planem usług edukacyjnych.”
5. W §1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„Komisja Przetargowa w Akademii Morskiej, zwana dalej Komisją, jest zespołem
powoływanym przez Kierownika Zamawiającego
do przygotowania i
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymagającego
stosowania procedur ustawowych.”
6. W §1 załącznika nr 3 do Regulaminu dodaje się pkt 4 o następującym brzmieniu:
„Kierownik Zespołu ds. zamówień publicznych (AEZ) :
a. kieruje pracą zespołu ds. zamówień publicznych
b. może przewodniczyć Komisji Przetargowej, a wówczas kontrolę nad pracą Komisji
sprawuje przełożony Kierownika Zespołu ds. Zamówień Publicznych,
c. kontroluje pracę komisji przetargowej,
d. doradza wybór najlepszego trybu i zatwierdza go pod względem formalnoprawnym.”

7. W § 2 pkt 2 załącznika nr 3 do Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„Spośród członków Komisji Kierownik AEZ proponuje Przewodniczącego Komisji i

Sekretarza. Skład całej komisji zatwierdza Kierownik Zamawiającego.”
8. W załączniku nr 4 do Regulaminu „Wzory obowiązujących formularzy” zmianie

ulega treść wzoru nr 6 „Wybór trybu”, który stanowi załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§2
Zobowiązuję się specjalistę ds. organizacyjnych do wprowadzenia ww. zmian w Regulaminie
udzielania zamówień publicznych oraz przygotowanie i umieszczenie tekstu jednolitego
Regulaminu na stronie internetowej Akademii Morskiej w Gdyni.

