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Pismo Okólne Nr 1/2007 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

            z dnia    28 lutego 2007 r.  
 

w sprawie sporządzania planu zakupów i obiegu dokumentów dotyczących zamówień 
sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz usług informatycznych 

w Uniwersytecie Wrocławskim w 2007 roku 
 
 

1. W celu realizacji dyspozycji pkt 7.1 oraz pkt 3.10 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 (z późniejszymi zmianami), zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych 
Uczelni, o których mowa w pkt 3.2 Regulaminu, do sporządzenia planu zakupów sprzętu 
komputerowego, oprogramowania oraz usług informatycznych na rok 2007, zwanego dalej 
„planem zakupów”.  

 
2. Plan zakupów, sporządzony na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego pisma 

okólnego, należy dostarczyć do Centrum Usług Informatycznych 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2007 r.  Plan jest podstawowym dokumentem 
mówiącym o przewidywanych zakupach sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług 
informatycznych, który winien uwzględniać wszystkie zamówienia, jakie dana jednostka 
przewiduje zrealizować w danym roku budżetowym.  

 
3. Za terminowe i rzetelne sporządzenie planu zamówień jednostki odpowiada jej kierownik.  
 
4. W planie, o którym mowa w pkt 2, należy uwzględnić: 

1) zestawy komputerowe, 
2) monitory , 
3) drukarki, inne urz ądzenia peryferyjne (np.: skanery); do drukarek należy obowiązkowo 

zamówić materiały eksploatacyjne (atramenty, tonery itp.) niezbędne do użytkowania w całym 
okresie gwarancyjnym, 

4) podzespoły do posiadanych już komputerów (celem modernizacji lub naprawy), 
5) oprogramowanie, 
6) notebooki, 
7) usługi informatyczne, 
według  ustalonych  standardów,  dostępnych   na   stronie  internetowej  Administracji  Centralnej 
Uniwersytetu    Wrocławskiego    pod    adresem:   www.ac.uni.wroc.pl; w    przypadku   zakupów 
odbiegających od przyjętych standardów należy uzasadnić konieczność tych zakupów. 
 

5. Na podstawie przesłanych informacji zawartych w planach zakupów poszczególnych jednostek, 
Centrum Usług Informatycznych sporządzi ogólnouczelniany plan zamówień, który będzie 
podstawą do określenia wartości każdego z zamówień udzielanych w bieżącym roku. Plan 
zamówień sporządzony zostanie według wzoru, stanowiącego Załącznik do niniejszego pisma 
okólnego. 

 
6. W roku 2007 Biuro Zamówień Publicznych zorganizuje dwa postępowania o zamówienie 

publiczne dotyczące dostaw i usług, o których mowa w pkt 4. 
 
7. W celu realizacji ogólnouczelnianego planu zamówień jednostki organizacyjne Uczelni powinny 

składać podpisane wnioski o udzielenie zamówienia publicznego do Centrum Usług 
Informatycznych. 
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8. Wnioski o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie ze wzorem: Załącznik Nr 2 do 
Regulaminu udzielania zamówień publicznych, dostępnym na stronie internetowej: 
www.bzp.uni.wroc.pl) w zakresie wymienionym w pkt 4, należy składać do postępowania  
przetargowego wraz z opisem przedmiotu zamówienia, w terminach: 

 
-  do dnia 31 maja 2007 r., 
-  do dnia 31 października 2007 r. 
 
do  Działu  Centrum  Usług  Informatycznych   (na  „półkę”  w  Kancelarii  Ogólnej  Uniwersytetu 
Wrocławskiego). 
 

9. Centrum Usług Informatycznych, w porozumieniu z Biurem Zamówień Publicznych, może 
wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na 
zakres opisany w pkt 4. Informacja taka upubliczniona zostanie na stronie internetowej 
www.ac.uni.wroc.pl.  

 
10. Centrum Usług Informatycznych podejmuje decyzję dotyczącą akceptacji planów i wniosków 

zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług informatycznych w odniesieniu do 
obowiązujących w Uczelni standardów i uzasadnionych potrzeb jednostki wnioskującej. 

 
11. Wniosek winien zawierać opis przedmiotu zamówienia zgodny z wymogami ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2006 r., Nr 164, poz. 1163,  
z późniejszymi zmianami), zwaną dalej „uPzp” - 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 uPzp). 

 
12. Centrum Usług Informatycznych zastrzega sobie możliwość dostosowania przedmiotu 

zamówienia wskazanego we wniosku do opisu sprzętu komputerowego zgodnego  
z uPzp. 

 
13. 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.  

 
14. Centrum Usług Informatycznych sprawuje nadzór nad podpisywanymi umowami dotyczącymi 

zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług informatycznych.  
 
15. Wszelkich informacji dotyczących obiegu i formy dokumentów udziela Biuro Zamówień 

Publicznych (tel. 071 375 22 34), a dotyczących spraw technicznych – opisu przedmiotu 
zamówienia i ustalenia wartości netto - Centrum Usług Informatycznych (tel. 071 375 94 18). 
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     Załącznik 

     do pisma okólnego Nr 1/2007 

     z dnia 28 lutego 2007 r. 

Pieczątka jednostki zamawiającej    

 
PLAN  ZAKUPÓW  SPRZ ĘTU 
KOMPUTEROWEGO 

 2007 

     
  Nazwa Opis   Przewidywana 

L.p. grupy przedmiotu Ilość 
łączna 

wartość 
  sprzętowej zamówienia    netto  

     
        
1 Konfiguracja standardowa      
        
        
2 Konfiguracja niestandardowa *     
  

Zestawy komputerowe 

      

     
        
3 17" - standard     
        
        
4 inny *     
  

Monitory komputerowe 

      

     
        
5 laserowa mono- standard     
        

  inna *      

6 materiały eksploatacyjne     

  

Drukarki komputerowe (1)* 

      

     
        
7       
        
        
8       
  

Skanery * 

      
     

          
9 Inne urządzenia peryfryjne *       
          

     
          

10 Podzespoły komputerowe *       
          

     
        

11 standard     
        
        

12 inne *      
  

Oprogramowanie 

      
     
          

13 Komputery przenośne (notebooki) *       
          

     

14 Usługi informatyczne *       

     

  Razem     
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 Uwagi:      

 Szczegółowy opis przyjętych standardów znajduje się na stronie: www.ac.uni.wroc.pl   
     
     
 *         wymaga uzasadnienia    
     

 (1)*    Do drukarek należy obowi ązkowo zamówi ć materialy 
eksploatacyjne    

            niezbędne do prawidłowej eksploatacji urządzenia w całym okresie gwarancyjnym. 
     
     
     

     

   Podpis kierownika jednostki  

     

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


