
 

ZARZĄDZENIE Nr 130/2020 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 września 2020 r. 

 

wprowadzające zmianę do zarządzenia 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. W zarządzeniu nr 103/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 10 

sierpnia 2020 r. w sprawie planowania zamówień publicznych w Uniwersytecie 

Wrocławskim Załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku do 

niniejszego zarządzenia. 

 

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

 

 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

 

 

 

 prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

     R E K T O R 

 

 

 

         
        



Załącznik  
do zarządzenia Nr  130/2020 
z dnia 30 września 2020 r.  
 

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

Centralny plan zamówień ………………………………….. dostaw, usług, robót budowlanych* 
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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 

*** 

Okres 
realizacji 

zamówienia  
w 

miesiącach 

lub dniach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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: …..................................... 
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