
 

ZARZĄDZENIE Nr 103/2020 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

 

w sprawie planowania zamówień publicznych 

w Uniwersytecie Wrocławskim 

 

 

 Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późniejszymi zmianami)  

w związku z art. 13a ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

 § 1. Wprowadza się zasady planowania zamówień publicznych w Uniwersytecie 

Wrocławskim. 
 

 § 2.1. W Uniwersytecie Wrocławskim tworzy się na okres roku finansowego Centralny 

Plan Zamówień, obejmujący: 
1) Centralny Plan Zamówień w zakresie robót budowlanych, 
2) Centralny Plan Zamówień w zakresie dostaw i usług. 

   2. Centralny Plan Zamówień zawiera zestawienie wszystkich postępowań i 

zamówień zebranych według grup zamówieniowych oraz odpowiadające im wartości 

zamówień. Wartości poszczególnych grup zamówieniowych służą do określenia procedury 

udzielenia zamówienia. 
   3. Tworząc grupę zamówieniową bierze się pod uwagę łączne spełnienie 

następujących kryteriów: 

1) tożsamość przedmiotowa zamówienia (usługi, dostawy i roboty budowlane 

tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu); 

2) tożsamość czasowa zamówienia (możliwość udzielenia zamówienia w tym 

samym czasie); 

3) tożsamość podmiotowa zamówienia (możliwość wykonania zamówienia 

przez jednego wykonawcę). 

   4. Wartości planowanych zamówień publicznych ustala się zgodnie z ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych. 
   5. Wartość określona w grupie zamówieniowej, w Centralnym Planie Zamówień, jest 

sumą wartości zgłoszonych zamówień ze wszystkich jednostek uczelni. 
 

 § 3.1. Podstawą do sporządzenia Centralnego Planu Zamówień w zakresie robót 

budowlanych oraz Centralnego Planu Zamówień w zakresie usług  obejmujących usługi 

związane z robotami budowlanymi, w szczególności wykonanie dokumentacji związanych 

z robotami budowlanymi oraz usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego, 

konserwatorskiego są plany inwestycyjne, plany remontów oraz bieżące potrzeby 

zgłaszane do Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. technicznych. 
   2. Centralny Plan Zamówień w zakresie robót budowlanych oraz zestawienia 

zamówień na usługi związane z robotami budowlanymi, w szczególności na dokumentacje 

związane z robotami budowlanymi oraz usługi nadzoru inwestorskiego, autorskiego, 

konserwatorskiego przygotowuje w terminie do końca poprzedniego roku kalendarzowego, 

na podstawie planów i potrzeb, o których mowa w ust. 1, Zastępca Dyrektora Generalnego 

ds. technicznych. Centralny Plan Zamówień w zakresie robót budowlanych, zatwierdzony, 

zgodnie z ust. 10, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. technicznych przekazuje, w 

terminie o którym mowa w ust. 11, do Koordynatora Centralnego Planu Zamówień. 
   3. Podstawą do sporządzenia Centralnego Planu Zamówień w zakresie dostaw i 

usług są zestawienia zamówień, sporządzane przez wydziały oraz inne jednostki 

organizacyjne uczelni, a w przypadku projektu dotyczącego więcej niż jednej jednostki 

organizacyjnej, przez kierownika projektu. 



   4. Zestawienia planowanych zamówień powinny być przekazane przez osoby 

odpowiedzialne za koordynowanie postępowań w wydziałach i innych jednostkach 

organizacyjnych, a w przypadku projektu dotyczącego więcej niż jednej jednostki 

organizacyjnej, przez kierownika projektu do Koordynatora Centralnego Planu Zamówień, 

w terminie do dnia 15 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Zestawienia zamówień 

powinny być zebrane w grupy zamówieniowe, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3. 
   5. Zestawienia zamówień w projektach tworzone są na cały okres ich realizacji. 

   6. Zestawienia zamówień sporządzane są na podstawie: 

1) rocznych zestawień potrzeb zgłaszanych przez kierowników jednostek  

organizacyjnych, do dnia 1 listopada poprzedniego roku kalendarzowego; 
2) stanu realizacji zawartych umów; 

3) informacji dotyczących realizacji zamówień publicznych w roku bieżącym  

i w latach poprzednich. 
   7. Centralny Plan Zamówień w zakresie dostaw i usług przygotowuje, w terminie do 

końca poprzedniego roku kalendarzowego, Koordynator Centralnego Planu Zamówień  

zbierając zestawienia, o których mowa w ust. 3 i 4, według grup zamówieniowych. 

Koordynator Centralnego Planu Zamówień aktualizuje Centralny Plan Zamówień i jest 

odpowiedzialny za wybór procedury realizacji zakupu.  
          8. Dyrektor Generalny wyznacza, spośród pracowników Biura Zamówień Publicznych, 

Koordynatora Centralnego Planu Zamówień. Funkcję Koordynatora Centralnego Planu 

Zamówień może pełnić więcej niż jedna osoba.  
   9. Sposób konstrukcji Centralnego Planu Zamówień na dany rok kalendarzowy w 

zakresie dostaw, usług i robót budowlanych określa Załącznik do niniejszego zarządzenia. 
  10. Centralny Plan Zamówień akceptuje Dyrektor Generalny, a zatwierdza Rektor. 
  11. W terminie 20 dni od dnia zatwierdzenia przez Rektora planu rzeczowo-

finansowego Uczelni Koordynator Centralnego Planu Zamówień przygotowuje plan 

postępowań o udzielenie zamówień uwzględniający zamówienia w odniesieniu do których 

realizuje się obowiązek stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i 

publikuje go w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej 

zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej. Koordynator Centralnego Planu 

Zamówień zapewnia aktualność planu postępowań o udzielenie zamówień. 
12. Realizacja zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane dokonywana jest 

na podstawie Centralnego Planu Zamówień. 
 

 § 4.1. Centralny Plan Zamówień powinien: 
1) obejmować również zamówienia, które są wyłączone z obowiązku stosowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; 
2) obejmować wszystkie zamówienia, których rozpoczęcie postępowania jest 

przewidziane w roku kalendarzowym, którego plan dotyczy, bez względu na 

termin ich zakończenia. 

2.  Zamówienia, których termin realizacji przekracza jeden rok, ujmowane są  

w planie zamówień publicznych w roku, w którym następuje rozpoczęcie postępowania 

prowadzonego w celu udzielenia zamówienia, z podaniem wartości całego zamówienia. 
3. Centralny Plan Zamówień jest aktualizowany w ciągu roku, w trybie 

przewidzianym dla jego tworzenia. Osoby wskazane w § 3 ust. 4 zapewniają aktualność 

Centralnego Planu Zamówień poprzez dodanie nowej grupy zamówieniowej, nowego 

zamówienia, zwiększenie lub zmniejszenie wartości zamówienia. 
4. Centralny Plan Zamówień, w zakresie dostaw usług i robót budowlanych 

prowadzony jest przez Koordynatora Centralnego Planu Zamówień. 
 

 § 5. Udzielenie zamówienia nieujętego w planie zamówień publicznych, którego nie 

można było przewidzieć na etapie jego tworzenia, jest dopuszczalne na podstawie 

umotywowanego wniosku, w oparciu o posiadane środki finansowe w prowizorium lub 

planie rzeczowo-finansowym oraz po dokonaniu zmiany Centralnego Planu Zamówień. 
 

   § 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu. 

 



 § 7. Tracą moc: 

  

1) zarządzenie Nr 124/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia  

30 grudnia 2016 r. w sprawie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

w Uniwersytecie Wrocławskim; 

 

2) zarządzenie Nr 8/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 stycznia 2017 

r. zmieniające zarządzenie Nr 124/2016 Rektora Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 

30 grudnia 2016 r. w sprawie planów postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

w Uniwersytecie Wrocławskim; 
 

3)   zarządzenie 39/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2018 

r. zmieniające zarządzenie Nr 124/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

30 grudnia 2016 r. w sprawie planów postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim; 
 

4) zarządzenie Nr 136/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 listopada 

2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 124/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planów postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim. 

 

 § 8.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z zastrzeżeniem § 3 ust. 

4, które wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  2. Do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

 

  

 

 

  prof. dr hab. Adam Jezierski 

R E K T O R 

 
        



Załącznik  
do zarządzenia Nr 103/2020 
z dnia 10 sierpnia 2020 r. 

 

Centralny plan zamówień ………………………………….. dostaw, usług, robót budowlanych* 
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Grupa zamówieniowa 
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Nazwa 

postępowania/zamówienia 

udzielanego w ramach tej 

samej grupy zamówieniowej 

Kody CPV 
Tryb 

postępowania 

Orientacyjna 

wartość 

postępowania 

Przewidywany 
termin 

wszczęcia 

postępowania 
/w ujęciu 

kwartalnym lub 
miesięcznym/ 

Przewidywane 
zastosowanie 

aspektów 

społecznych** 

Czy postępowanie 
objęte jest 
ochroną 

informacji 

niejawnych*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  

        

        

        

Całkowita wartość zamówienia    

2  

        

        

        

Całkowita wartość zamówienia    

/nazwa jednostki/ 
  *  - niepotrzebne skreślić 
** - należy wpisać odpowiedni art. Pzp: art. 22 ust. 2; art. 29 ust.3a; art. 29 ust.4; art. 29 ust.5; art. 30a jeśli przewidziano odwołanie się do wskazanego aspektu społecznego 

*** - należy wpisać „tak” jeśli ochrona informacji niejawnych wymaga niezamieszczania informacji o postępowaniu na stronie internetowej 
 

1/ Plan zamówień publicznych należy sporządzić odrębnie dla usług i dostaw i robót budowlanych;  
2/ W poszczególnych pozycjach kol. 4 należy wypisać wszystkie postępowania o zamówienia wyodrębnione wg podziału na zamówienia tej samej 

grupy zamówieniowej w kol.2;  

 

SPORZĄDZIŁ: ….....................          ZATWIERDZIŁ: …..................................... 

 

data…......................................                   data…..................................................... 


