
 
ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 31 grudnia 2012 r. 

 
 

zmieniające zarządzenie Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych 

 
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie 

wyŜszym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późniejszymi zmianami), w 
związku z art. 44 ust. 3  ustawy  z  dnia  27   sierpnia  2009 r.  o  finansach  publicznych 
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 
r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. Nr 113 poz. 759, z 
późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 

 
 § 1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. wprowadza się do Regulaminu Udzielania 

Zamówień Publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim, stanowiącego Załącznik do 
zarządzenia Nr 9/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w 
sprawie udzielania zamówień publicznych następujące zmiany: 

 
 1/ § 7 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 7 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i przeprowadza się 
stosując przyjęte w niniejszym Regulaminie zasady oraz wytyczne wynikające z 
programu, z którego finansowane jest zamówienie, w sposób zapewniający 
zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, bezstronność 
i obiektywizm osób wykonujących odpowiednie czynności w imieniu Uczelni.”; 
 
 2/ ust. 1 w § 8 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 8 
1. W zaleŜności od wartości i zakresu przedmiotowego zamówienia: 

1/ kierownik jednostki lub inna osoba umocowana na podstawie § 5 niniejszego  
        Regulaminu lub 

2/ Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno – Gospodarczych lub  
3/ Zastępca Kanclerza ds. Technicznych lub  
4/ Kwestor, 

występuje  z  wnioskiem do Kanclerza, Prorektora (dla zamówień w zakresie 
posiadanego pełnomocnictwa) lub Rektora o zatwierdzenie wszczęcia postępowania 
o zamówienie publiczne. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego 
Regulaminu.”; 
 
 3/ ust. 6-8 w § 8 otrzymują brzmienie: 
 

„§ 8 
6. Biuro Zamówień Publicznych opiniuje wniosek o wszczęcie postępowania,                        

a następnie przekazuje go do Kanclerza, Prorektora lub Rektora celem jego 
zatwierdzenia. Opinia negatywna wymaga zwięzłego uzasadnienia i wskazania 
najkorzystniejszego trybu postępowania. 

7. Biuro Zamówień Publicznych występuje do Rektora lub osoby umocowanej w zakresie 
określonym w § 5 ust. 2 pkt 3, z wnioskiem o powołanie komisji przetargowej. 
Przewodniczący i sekretarz komisji powoływani są spośród pracowników Biura 
Zamówień Publicznych. 



8. Komisja przetargowa opracowuje dokumenty związane z zamówieniem publicznym 
oraz przedstawia je do zatwierdzenia Rektorowi lub osobie umocowanej w zakresie 
posiadanego pełnomocnictwa.”; 
 

4/ ust. 10 w § 8 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 8 
10. Wynik postępowania o zamówienie publiczne oraz protokół zatwierdza Rektor lub 

osoba umocowana w zakresie posiadanego pełnomocnictwa.”; 
 

5/ ust. 3 w § 9 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 9 
3. Zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz dostaw i usług związanych 

z realizacją robót budowlanych, o wartości nie przekraczającej wyraŜonej 
w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, 
udzielane są poprzez komórki administracyjne podległe  Z-cy Kanclerza ds. 
Technicznych, do którego pozostali Kierownicy jednostek zgłaszają potrzebę 
udzielenia zamówienia.”; 
 

6/ ust. 2 w § 17 otrzymuje brzmienie: 
 

 „§ 17 
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1 powinny być poprzedzone zapytaniem 

ofertowym skierowanym pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, do co najmniej 
dwóch wykonawców, z wyjątkiem sytuacji, w których zamówienie moŜe zrealizować 
tylko jeden wykonawca. 
Zapytania ofertowe związane z zamówieniami w projektach finansowanych z 
funduszy strukturalnych powinny być kierowane do wykonawców zgodnie z 
wytycznymi odpowiedniego programu. 
Zapytanie ofertowe powinno zawierać co najmniej: 

1/ nazwę i adres zamawiającego oraz adres, telefon, faks pracownika 
      odpowiedzialnego za przeprowadzenie zamówienia; 
2/   opis    przedmiotu    zamówienia   i   wymagania    zamawiającego    (okres  

gwarancji, warunki płatności, warunki serwisu w okresie gwarancji); 
3/   określenie terminu wykonania zamówienia; 
4/   miejsce i termin składania ofert; 
5/   listę dokumentów wymaganych przez zamawiającego; 
6/   opis kryteriów oceny ofert.  

Oferty mogą być składane pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. Z powyŜszych 
czynności sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 2 do 
niniejszego Regulaminu.”; 
 

7/ ust. 1 i 2 w § 18 otrzymuje brzmienie: 
„§ 18 

1. Wszystkie zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz dostaw i usług 
związanych z realizacją robót budowlanych, o wartości w odpowiednim planie 
zamówień nie przekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 
wymienionej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, udzielane są poprzez komórki 
administracyjne podległe Z-cy Kanclerza ds. Technicznych, do którego pozostali 
kierownicy jednostek zgłaszają potrzebę udzielenia zamówienia. 

2.  W przypadkach określonych w ust. 1, Z-ca Kanclerza ds. Technicznych występuje z 
wnioskiem  o  wszczęcie postępowania o zamówienie do Kanclerza. Wniosek powinien 
zawierać co najmniej: 

1/ opis przedmiotu zamówienia pozwalający na przeprowadzenie stosownej 
procedury, z zachowaniem wymagań określonych w art. 29-31 ustawy Pzp, 

2/ wskazanie podstawy prawnej zastosowanego trybu; 



3/ wartość zamówienia wyraŜoną w złotych i euro wraz z datą jej 
sporządzenia oraz imieniem i nazwiskiem osoby określającej wartość 
zamówienia; 

4/ projekt umowy (zalecany dla zamówień, których wartość przekracza        
12 000 zł netto), zaopiniowany przez radcę prawnego oraz zaakceptowany 
przez Kwestora, w trybie i w formie określonej w § 23 niniejszego 
Regulaminu; 

5/ określenie środków finansowych przeznaczonych na realizację przedmiotu 
zamówienia, potwierdzonych przez Kwestora;  

6/ opinię Biura Zamówień Publicznych.”; 
 

8/załącznik Nr 3  do Regulaminu  udzielania  zamówień  publicznych   otrzymuje   
    brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Nadzór nad przestrzeganiem w Uczelni postanowień niniejszego zarządzenia 

powierza się Kanclerzowi. 
 

   § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 

 
        
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
      R E K T O R 

 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
        do zarządzenia Nr 148/2012 
        z dnia 31 grudnia 2012 r. 
 
 
 

Załącznik Nr 3 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

 
  
 
 

 
Notatka 

spisana w dniu …........................ r.  

na okoliczność dokonania wglądu do dokumentów z postępowania  

Nr ………………………. 

 
1. Tytuł postępowania: 

 
…...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 
2. Osoby dokonujące wglądu:  

 
Lp. Nazwa i adres firmy Imię i nazwisko 

osoby dokonującej wglądu 
Podpis 

1.  
 
 

  

2.  
 
 

 
 

 

3.  
 
 

 
 

 

 
 
3. Wykaz udostępnionych dokumentów: 

 
 

Lp.  
1.  
2.  
3.  
4.  

 
Uwagi pracownika udostępniającego: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………......................
............................................................................................................................................…………

     

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

data i  podpis osoby udostępniającej 
 


