
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 30/2016 

Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie 

z dnia 28 lipca 2016 r. 

 

 

Zmiany podlegające wprowadzeniu do „Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro oraz dla zamówień z dziedziny nauki do kwoty 209 000 euro 

w Narodowym Instytucie Geriatrii, Rehabilitacji i Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory 

Reicher” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 14/2016 z dnia 14.04.2016 r.,  (dalej „Regulamin”) 

 

 

1) Tytuł Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Regulamin udzielania zamówień o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro oraz dla zamówień udzielanych na 

podstawie art. 4, art. 4b, art. 4d.”, 

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane, których 

wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości 30 000 euro, mogą być 

dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym zarządzeniem, z pominięciem 

poszczególnych trybów wymienionych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. ”, 

3) nazwa/podtytuł „ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI Na 

podstawie art. 4 pkt. 3 lit e i 4. pkt. 8 a” otrzymuje brzmienie; „ZASADY UDZIELANIA 

ZAMÓWIEŃ na podstawie wyłączeń określonych w art. 4, art. 4b, art. 4d” , 

4) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub 

rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez Zamawiającego produkcji seryjnej mającej na 

celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju (art. 4 d) 

udziela się następująco: 

1) do kwoty 209.000 euro na zasadach określonych dla dostaw i usług jak do kwoty poniżej 

30.000 euro określonych w § 3 oraz w § 4 w niniejszego Regulaminu w zależności  

od wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia; 

2) powyżej kwoty 209.000 euro na zasadach określonych dla dostaw i usług określonych  

w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, 

Rehabilitacji i  Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 

5) w § 5 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu: „5) Do pozostałych zamówień przy udzielaniu 

zamówienia publicznego stosuje  się postanowienia/ wyłączenia określone w art. 4, art. 4b oraz 

art. 4d ustawy Pzp.”, 

6) § 7 otrzymuje brzmienie: „Do umów zawieranych na podstawie niniejszego regulaminu stosuje 

się przepisy Kodeksu cywilnego.”, 

7) § 8 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Rehabilitacji 

i Reumatologii w Warszawie, może wyrazić zgodę na zawarcie umowy z pominięciem 

wszystkich lub niektórych postanowień niniejszego regulaminu jeżeli do danego zamówienia 

nie stosuje się przepisów ustawy Pzp.”, 

8) w § 9 wykreśla się ust. 4. 

 


