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Pismo Okólne Nr 5/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 12 czerwca 2006 r. 
 

w sprawie sporządzania planu zakupów sprzętu komputerowego, kserografów oraz 
urządzeń teletechnicznych w Uniwersytecie Wrocławskim w 2006 roku 

 
 

 
1. W celu realizacji dyspozycji pkt 7.1 Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych  

w Uniwersytecie Wrocławskim, stanowiącego Załącznik do zarządzenia Nr 1/2006 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie udzielania 
zamówień publicznych w Uniwersytecie Wrocławskim, zobowiązuje się kierowników 
komórek Administracji Centralnej do sporządzenia planu zakupów sprzętu 
komputerowego, kserografów oraz urządzeń teletechnicznych na rok 2006, zwanego 
dalej „planem zakupów”. 

 
2. Niniejsze pismo okólne stosuje się odpowiednio do zakupu sprzętu komputerowego, 

kserografów oraz urządzeń teletechnicznych dla Działu Młodzieżowego Uniwersytetu 
Wrocławskiego. 

 
3. Plan zakupów, sporządzony na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego 

pisma okólnego, należy dostarczyć do Działu Umów i Obrotu Zagranicznego  
w terminie do dnia 19 czerwca 2006 r. 

 
4. W planie, o którym mowa w pkt 3 należy uwzględnić ilość: 

1/ jednostek centralnych komputerów (według ustalonego standardu, dostępnego na 
stronie internetowej Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego pod 
adresem: www.ac.uni.wroc.pl), w przypadku zakupu sprzętu odbiegającego od 
przyjętego standardu należy uzasadnić konieczność jego zakupu, 

2/ monitorów (według ustalonego standardu, dostępnego na stronie internetowej 
Administracji Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: 
www.ac.uni.wroc.pl), 

3/ urządzeń dodatkowych (np.: drukarki, skanery, inne); do drukarek należy 
obowiązkowo zamówić materiały eksploatacyjne (atramenty, tonery itp.) 
niezbędne do użytkowania w całym okresie gwarancyjnym, 

4/ podzespołów do posiadanych już komputerów (celem modernizacji lub naprawy), 
5/ oprogramowania (w tym systemy operacyjne), 
6/ notebooków, 
7/ kserografów; do kserografów należy obowiązkowo zamówić materiały 

eksploatacyjne (tonery, taśmy barwiące itp.) niezbędne do użytkowania w całym 
okresie gwarancyjnym, 

8/ urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, telefaksów, centralek itp.). 
 

5. Opis przedmiotu zamówienia musi być zgodny z wymogami ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177,  
z późniejszymi zmianami) - to jest: bez wskazywania znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia  
i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” 
(art. 29 ust. 3 ustawy). 
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6. Konfiguracje standardowe (zamieszczone na stronie internetowej Administracji 
Centralnej Uniwersytetu Wrocławskiego pod adresem: www.ac.uni.wroc.pl) dla 
danego postępowania, mogą ulec zmianie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień 
składania wniosków.  
Zakup sprzętu będzie zgodny z konfiguracją standardową obowiązującą na dzień 
składania wniosków. 

 
7. Na podstawie przesłanych informacji zostanie sporządzony plan zamówień, który 

będzie podstawą do określenia wartości każdego z zamówień udzielanych  
w bieżącym roku.  

 
8. W roku 2006 planuje się zorganizować 3 postępowania o zamówienie publiczne 

dotyczące dostaw sprzętu, o którym mowa w pkt 4: 
 

- wnioski o udzielenie zamówienia publicznego na wyżej wymieniony sprzęt do 
postępowania przetargowego, które jako pierwsze zostanie zorganizowane, 
należy składać, zgodnie z ogólnymi zasadami, w Sekretariacie Kanclerza  
w terminie do dnia 20 czerwca 2006 r., 

- wnioski do kolejnych postępowań należy składać w Sekretariacie Kanclerza  
w terminach: do dnia 15 września 2006 r. oraz do dnia 30 listopada 2006 r., 

- przedmiot zamówienia opisany we wniosku musi zostać zaakceptowany przez 
pracownika Centrum Usług Informatycznych. 
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Załącznik  
do Pisma Okólnego Nr 5/2006 
z dnia 12 czerwca 2006 r. 

 


