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ZARZĄDZENIE NR 1111 

Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 23 kwietnia 2020 roku 

 

➢ w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice Białostockiej, których przedmiotem jest 

wyposażenie stanowisk pracy do pracy zdalnej oraz dostosowanie infrastruktury informatycznej 

Uczelni w celu wprowadzenia i wykonywania pracy zdalnej w związku z zagrożeniem wystąpienia 

COVID-19 

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), w związku z art. 3 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 

z późn. zm.), wprowadza się poniższe zasady udzielania zamówień publicznych w Politechnice 

Białostockiej: 

 

      § 1 

Zarządzenie ma zastosowanie do zamówień niezbędnych do wprowadzenia i wykonywania pracy 

zdalnej na Uczelni, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1099 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 

2020 r. w sprawie zasad postępowania w Politechnice Białostockiej w związku z zagrożeniem 

wystąpienia COVID-19 (z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr 1100 Rektora Politechniki Białostockiej 

z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia w Politechnice Białostockiej 

w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.). 

§ 2 

1. Zamówienia, o których mowa w § 1 mogą dotyczyć w szczególności dostaw sprzętu IT oraz usług 

z zakresu IT niezbędnych do: 

1) prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. platformy e-

learningowe lub usługi dostępu do nich; komputery PC; laptopy; kamery internetowe; głośniki; 

słuchawki; mikrofony; myszy komputerowe; klawiatury; przenośne dyski i nośniki danych, itp.); 

2) umożliwienia pracy zdalnej jednostkom organizacyjnym Uczelni kluczowym dla utrzymania 

prawidłowego jej funkcjonowania (np. komputery PC; laptopy; kamery internetowe; głośniki; 

słuchawki; mikrofony; myszy komputerowe; klawiatury; przenośne dyski i nośniki danych, itp.); 

3) zapewnienia odpowiedniej mocy obliczeniowej serwerów, w tym wzrostu przestrzeni dyskowych 

macierzy do pracy na współdzielonych zasobach dyskowych, czy też zwiększenia wydajności 

systemów do realizowania backupów (np. serwery i ich elementy: dyski, RAM, kart sieciowe; 

usługi dostępu do baz danych w chmurze, itp.). 

2. Do wniosku o zakup na sprzęt i usługi, o których mowa w ust. 1, wnioskodawca dołącza 

oświadczenie kierownika pionu uzasadniające odstąpienie od wymogu stosowania przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik do zarządzenia. 

§ 3 

Przedmiot zamówienia nie może być opisany w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, 

w szczególności poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła 
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lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 

wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 

wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. 

§ 4 

Udostępnienie składnika majątkowego pracownikowi w celu świadczenia przez niego pracy zdalnej 

następuję zgodnie z zasadami opisanymi w Zarządzeniu nr 753 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 

28 grudnia 2017 roku w sprawie zasad zarządzania składnikami majątkowymi w Politechnice 

Białostockiej oraz Zarządzenia Nr 1100 Rektora Politechniki Białostockiej z dnia 24 marca 2020 roku 

w sprawie zmiany organizacji kształcenia w Politechnice Białostockiej w okresie zawieszenia zajęć 

dydaktycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z późniejszą 

zmianą. 

§ 5 

1. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury zakupu jest Dział Aparatury i Zakupów. 

2. Procedurę zapytania ofertowego przeprowadza się w oparciu o przepisy właściwego Zarządzenia 

Rektora Politechniki Białostockiej w sprawie udzielania zamówień publicznych w Politechnice 

Białostockiej. 

§ 6 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje zastępca kanclerza Politechniki Białostockiej. 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

REKTOR 

 

    prof. dr hab. inż. Lech Dzienis 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 1111 z 2020 Rektora Politechniki Białostockiej 

 

 

OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA PIONU 

O PRZEZNACZENIU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 Oświadczam, że wszystkie zakupy wymienione w załączniku nr 2 do wniosku o zakup są 

niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 w rozumieniu art. 2 ust. 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

374 z późn. zm.).  

 

 Jednoczenie oświadczam, że zasoby IT podległego mi pionu są niewystarczające 

do zapewnienia pracy zdalnej podległym mi pracownikom. 

 

 

 

 

 

………………….…………… 
Data i podpis kierownika pionu 

 


