
 

Zarządzenie Nr 74/2018 
 

Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie  

z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie 

 

 

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz §150 ust. 1 Statutu Pomorskiego 

Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zarządzam co następuje: 

 

 

§1 

Zatwierdzam zmianę Regulaminu Organizacyjnego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  

w Szczecinie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 35/2015 z dnia 27 marca 2015, polegającą 

na: 

 

1. utworzeniu  Działu Zamówień Publicznych zajmującego się organizacją postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych, a w szczególności: 

1) weryfikowaniem wniosków o udzielenie zamówień publicznych, 

2) nadzorem szacowania wartości zamówień publicznych, 

3) dokonywaniem wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, 

4) opracowywaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

5) przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości 

przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

6) prowadzeniem obsługi formalno-prawnej postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

7) prowadzeniem korespondencji w zakresie postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

8) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, 

9) koordynowanie zamówień publicznych udzielanych przez Uniwersytet, 

10) sporządzanie opinii w sprawach z zakresu zamówień publicznych,  

11) przygotowywanie propozycji stanowiska Uniwersytetu przed instytucjami  

i organami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w zakresie zamówień 

publicznych, 

 

2. zmianie zakresu zadań Działu Zakupów. 

 

§2 

W związku ze zmianami określonymi w §1, w tekście Regulaminu Organizacyjnego 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 

35/2015 z dnia 27 marca 2015, zatwierdzam zmianę polegającą na: 

 

1. dodaniu w §17 ust. 9 po punkcie 4) punktu 4a) w brzmieniu:  

„4a) Dział Zamówień Publicznych,” 



 
2. zmianie dotychczasowej treści §43 i §44 i nadaniu im nowego brzmienia: 

 

„§43 

Dział Zamówień Publicznych 

Dział Zamówień Publicznych zajmuje się organizacją postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych, a w szczególności: 

1) weryfikuje wnioski o udzielenie zamówień publicznych, 

2) nadzoruje szacowanie wartości zamówień publicznych, 

3) dokonuje wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego, 

4) opracowuje specyfikacje istotnych warunków zamówienia, 

5) przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych o wartości 

przekraczającej kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, 

6) prowadzi obsługę formalno-prawną postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

7) prowadzi korespondencję w zakresie postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych, których wartość przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

8) prowadzi rejestr zamówień publicznych, 

9) koordynuje zamówienia publiczne udzielane przez Uniwersytet, 

10) sporządza opinie w sprawach z zakresu zamówień publicznych,  

11) przygotowuje propozycje stanowiska Uniwersytetu przed instytucjami i 

organami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli w zakresie zamówień 

publicznych. 

 

§ 44 

Dział Zakupów  

Dział Zakupów wykonuje zadania w zakresie zakupów aparatury, urządzeń, sprzętu, 

wyposażenia oraz materiałów na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,  

a w szczególności:  

1) przygotowuje plan zakupów z uwzględnieniem źródeł finansowania, 

2) realizuje zakupy celem bieżącego zaopatrzenia jednostek organizacyjnych,  

3) sprawuje nadzór nad terminowością dostaw i ich zgodności z zawartymi 

umowami, 

4) prowadzi ewidencję ilościową, rodzajową i wartościową zakupionych 

materiałów, 

5) prowadzi postępowania reklamacyjne w zakresie realizowanych umów, 

6) uczestniczy w odbiorze wyposażenia, 

7) wystawia dokument przyjęcia środka trwałego na stan Uniwersytetu i 

oznakowuje przedmiotowe składniki mienia,  

8) organizuje spedycję dostaw transportem Uniwersytetu lub innym transportem 

zleconym, 

9) dokonuje formalności spedycyjnych i celnych związanych z dostawami z 

importu,  

10) prowadzi gospodarkę gazami technicznymi,  

11) prowadzi magazyn główny oraz dokumentację obrotu towarowego.” 

 
 



§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r. 

 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński 

Rektor PUM 


