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R-B-SOP.021.1.71.2021 

ZARZĄDZENIE NR 178/2021 

Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie implementacji zasad zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych udzielanych 

przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

 

Niniejsze zarządzenie określa sposób włączania i stosowania Zasad Zrównoważonego Rozwoju, zwanych 

dalej ZZR, w ramach zamówień publicznych udzielanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. 

Jego celem jest zapewnienie realizacji działań, podejmowanych przez społeczność akademicką Uczelni 

oraz jej otoczenie, w sposób umożliwiający minimalizowanie negatywnego wpływu na klimat,  

na środowisko przyrodnicze i społeczne, we wszystkich jego wymiarach. 

 

Na podstawie § 11 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Niniejsze zarządzenie pozostaje w zgodności z: 

1) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.) oraz akty wykonawcze do ustawy – zwana dalej "ustawą Pzp"; 

2) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 

305  

z późn. zm.) – zwana dalej "ustawą ofp"; 

3) Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 

2021 r., poz. 478, z późn. zm.); 

4) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1219, z późn. 

zm.); 

5) Ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.); 

6) Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z 

późn. zm.); 

7) Uchwałą Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w sprawie uchwalenia strategii 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

8) Regulaminem zamówień publicznych, Statutem, Regulaminem Organizacyjnym Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu. 

oraz realizuje postanowienia wynikające z przyjętej: 

9) Strategii 2030 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; 

10) Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. 

2. Poniższe określenia zastosowane w niniejszym zarządzeniu pozostają w zgodności z ich definicją 

znajdującą się w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni: 
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1) Uczelnia; 

2) Filia; 

3) jednostka organizacyjna. 

3. Wszelkie określenia symboli jednostek organizacyjnych pozostają w zgodności z ich wykazem 

znajdującym się w Zarządzeniu Rektora w sprawie symboli komórek organizacyjnych i organów 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

4. Poniższe określenia zastosowane w niniejszym zarządzeniu pozostają w zgodności z ich definicją 

znajdującą się w Regulaminie zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, 

zwanym dalej „Regulaminem”. 

5. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:  

1) Zrównoważonym Rozwoju – zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, należy przez to rozumieć „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje 

proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 

równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 

zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności 

lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”; 

2) Zrównoważonych Zamówieniach Publicznych – zgodnie z definicją dokonaną przez Komisję 

Europejską należy przez to rozumieć „proces, w ramach którego organizacje zaspokajają swoje 

potrzeby na towary, usługi, roboty budowlane w oparciu o stosunek jakości do ceny w całym 

cyklu życia, generując korzyści nie tylko dla organizacji, ale także dla społeczeństwa i gospodarki, 

przy jednoczesnym minimalizowaniu szkód dla środowiska”; 

3) dostawach – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych, należy 

przez to rozumieć „nabywanie produktów, którymi są rzeczy ruchome, energia, woda oraz prawa 

majątkowe, jeżeli mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy 

sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może 

obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację”; 

4) robotach budowlanych – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych, określonych w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, w załączniku I do dyrektywy 

2014/25/UE oraz objętych działem 45 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "Wspólnym 

Słownikiem Zamówień", lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego za 

pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 

5) cyklu życia – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych, należy 

przez to rozumieć wszelkie możliwe kolejne lub powiązane fazy istnienia przedmiotu dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej, w szczególności badanie, rozwój, projektowanie przemysłowe, 

testowanie, produkcję, transport, używanie, naprawę, modernizację, zmianę, utrzymanie przez 

okres istnienia, logistykę, szkolenie, zużycie, wyburzenie, wycofanie i usuwanie; 
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6) innowacji – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych, należy 

przez to rozumieć wdrażanie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, usługi lub procesu,  

w tym między innymi procesów produkcji, budowy lub konstrukcji, nowej metody marketingowej 

lub nowej metody organizacyjnej w działalności gospodarczej, organizowaniu pracy lub relacjach 

zewnętrznych; 

7) podmiotowych środkach dowodowych – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw 

wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1; 

8) postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie 

albo zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do 

składania ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki 

zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub 

wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu; 

9) przedmiotowych środkach dowodowych – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych, należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu zgodności 

oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami 

związanymi z realizacją zamówienia; 

10) środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne zdefiniowane w artykule 5 

Ustawy o finansach publicznych; 

11) udzieleniu zamówienia – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 

Prawo zamówień publicznych, należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego; 

12) usługach – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przez 

to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami budowlanymi lub dostawami; 

13) warunkach zamówienia – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych, należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o 

udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań 

związanych  

z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

14) wykonawcy – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych, należy 

przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 

budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 
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15) zamawiającym – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych, należy 

przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, obowiązaną na podstawie ustawy do jej stosowania; 

16) osobie odpowiedzialnej za zamówienie – należy przez to rozumieć w szczególności kierownika 

jednostki organizacyjnej Uczelni, kierownika studiów, kierownika projektu, kierownika grantu, 

upoważnionego przedstawiciela Samorządu Studentów lub inną osobę odpowiedzialną za 

wydatkowanie środków publicznych w danym obszarze; 

17) zamówieniu – zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych, należy 

przez to rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której 

przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego od wybranego wykonawcy robót budowlanych, 

dostaw lub usług; 

18) etykiecie – należy przez to rozumieć każdy dokument, który potwierdza, że obiekt budowlany, 

produkt, usługa, proces lub procedura będące przedmiotem danego postępowania spełniają 

kryteria obligatoryjne konieczne do uzyskania etykiety. W przypadku gdy zamawiający nie 

wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniały wszystkie wymagania etykiety, 

wskazuje te wymagania etykiety, których spełnienia wymaga. Oczywiście jeżeli wymagana jest 

określona etykieta, zamawiający akceptuje wszystkie dopuszczone do stosowania przez 

konkretne instytucje etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi 

spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety;. 

19) certyfikacie – należy przez to rozumieć dokument wydany przez jednostkę oceniającą zgodność 

lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, potwierdzający zgodność 

oferowanych robót budowlanych, dostaw lub usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub innymi 

wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia. Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów 

wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, zamawiający akceptuje również 

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający 

akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż wskazane powyżej w 

szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma 

ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z ww. badań, ani możliwości ich uzyskania w 

odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz 

pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, 

dostawy lub usługi spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu 

zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia; 

20) Koordynatorze ds. zrównoważonych zamówień publicznych – należy przez to rozumieć osobę 

powołaną do pełnienia funkcji Koordynatora do spraw zrównoważonych zamówień publicznych 

Zarządzeniem nr 177/2021 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia  

21 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Koordynator do spraw zrównoważonych zamówień 

publicznych. 

6. Inne określenia niezdefiniowane w ustępach powyżej pozostają w zgodności z ich definicją znajdującą 

się w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1129, 
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z późn. zm.) oraz w Regulaminie zamówień publicznych w Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu. 

§ 2 

1. Osoba odpowiedzialna za zamówienie powinna uwzględniać zasady zrównoważonego rozwoju na 

następujących etapach przygotowywania przedmiotu zamówienia, a mianowicie na etapie: 

1) sporządzenia planu postępowań w zakresie analizy i weryfikacji potrzeb zakupowych jednostki 

oraz zwiększenia transparentności i konkurencyjności przyszłych postępowań; 

2) analizy potrzeb zamawiającego w zakresie wymagań uwzględniających aspekty społeczne, 

środowiskowe lub innowacyjne zamówienia; 

3) przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia na roboty budowlane w zakresie określenia cech 

materiału, produktu lub usługi, które mogą dotyczyć w szczególności: 

a) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat; 

b) wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych; 

c) określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących 

zapewnienia jakości; 

d) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania; 

e) określonego opakowania i oznakowania; 

f) określonej etykiety; 

g) instrukcji użytkowania; 

h) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych; 

i) dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane; 

j) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania; 

k) warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych; 

l) metod i technik budowy; 

m) wszelkich pozostałych warunków technicznych; 

4) przygotowania Opisu Przedmiotu Zamówienia na dostawy lub usługi w zakresie wymaganych 

cech produktu lub usługi, które mogą dotyczyć w szczególności: 

a) określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat; 

b) określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania; 

c) określonego opakowania i oznakowania; 

d) określonej etykiety; 

e) instrukcji użytkowania; 

f) określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania; 

g) określonych poziomów jakości; 

h) określonej wydajności, przeznaczenia produktu, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym 

wymagań odnoszących się do produktu w zakresie nazwy, pod jaką produkt jest 

sprzedawany; 

i) procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz procedury 

oceny zgodności. 
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2. Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia zawiera zestawienie obszarów oraz wymaganych zasad  

i aspektów, które należy poddać analizie i uwzględnić, o ile to zasadne, przy przygotowywaniu Opisu 

Przedmiotu Zamówienia. Osoba odpowiedzialna za zamówienie może przedłożyć do akceptacji 

Koordynatorowi propozycje innych rozwiązań niż wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.  

3. Każdorazowo przy przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia jednostka merytoryczna może 

zwrócić się do Koordynatora ds. zrównoważonych zamówień publicznych o: 

1) zaopiniowanie zaproponowanych zapisów w zakresie racjonalności/efektywności doboru do 

przedmiotu i zakresu postępowania oraz ich zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju; 

2) wsparcie w  zdefiniowaniu tych zapisów. 

4. Określone dla przedmiotu zamówienia zapisy, o których mowa w ust. 2 powyżej winny być 

wprowadzone do Opisu Przedmiotu Zamówienia, którego wzór określa Regulamin zamówień 

publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

                    Rektor 

 

 

                                                                                                                           Prof. dr hab. Andrzej Kaleta 


