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1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne 
 

Pozycja planu Przedmiot zamówienia 
Przewidywany tryb albo procedura udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna wartość 

zamówienia 

Przewidywany termin 

wszczęcia 

postępowania 

Informacje 

dodatkowe 

Informacje nt 

aktualizacji 

1. ROBOTY BUDOWLANE 

1.1.1 BU/0016 
Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki 
Przemysłowej 

Gliwice, Akademicka 2 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 
roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

504,065.05 

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  
I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.1.2 BU/0026  
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki_Laboratorium cieplnych 

procesów wysokotemperaturowych 
Gliwice, Stanisława Konarskiego 20B 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

322,848.64 

W zależności od 

potrzeb 
Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał brak brak 

1.2.3 BU/0027 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki_ 

Gliwice, Stanisława Konarskiego 22 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

512,116.83 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał brak brak 
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1.1.4 BU/0053 
Instytut Badań Nad Edukacją i Komunikacją 
Gliwice, Hutnicza 9-9A 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

167,479.67 

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  
I,II,III,IV kwartał brak brak 

1.1.5 BU/0059 
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej 

Katowice Zygmunta Krasińskiego 13 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

9,081,990.91 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.1.6 BU/0061 
CKU_Budynek Główny 

Rybnik, Tadeusza Kościuszki 54 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

504,065.04 

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  
I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

2. DOSTAWY 

1.2.1 A005 Aparatura i urządzenia medyczne  

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

300,813.01 

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.2 A010 Cyfrowe jednostki sterowania  

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

145, 495,94 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.3 A022 Maszyny wytrzymałościowe 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

154,000.00 

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  
I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.4 A024 Mikroskopy elektronowe 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

508,577,24 
W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  

brak brak 



podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 
I,II,III,IV kwartał 

1.2.5 A029 Oprogramowanie - aktualizacje posiadanych licencji 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

357,323,04 

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  
I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.6 A046 
Oprogramowanie komputerowe specjalistyczne naukowo-
techniczne 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

482,748,96 

W zależności od 

potrzeb 
Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.7 A056 Samochody 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

130,110.57 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.8 A060 
Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i 
gazów 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

200,031,7  

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  
I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.9 A075 Przyrządy pomiarowe fizyko-optyczne 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

171,000.00 

W zależności od 

potrzeb 
Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.10 A088 Systemy ochrony, urządzenia zabezpieczające 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 
454,020.95 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 



1.2.11 A101 Urządzenia laboratoryjne ciśnieniowe 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

574,860.00 

W zależności od 

potrzeb 
Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.12 A121 Bezzałogowe statki powietrzne, drony 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

552,203.26 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.13 A123 
Urządzenia i przyrządy do badania, pomiarów zużycia 
materiałów 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

168,000.00 

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  
I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.14 A139 
Systemy informacyjno-nawigacyjne dla  osób z 
dysfunkcjami/niepełnosprawnościami 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

243,902.44 

W zależności od 

potrzeb 
Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.15 T18 Meble biurowe, szkolne, gabinetowe, tapicerowane 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

313,448.87 

W zależności od 

potrzeb 
Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.16 T19 Meble laboratoryjne specjalistyczne 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

139,982.99 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.2.17 U154 Tworzenie boksów, stoisk na potrzeby targów 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

277,529.72 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 



inne tryby. 

3. USŁUGI 

1.3.1 U025 Usługi dostarczania posiłków (catering) 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

968,332.35 

W zależności od 

potrzeb 
Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.2 U028 Usługi wynajmu pojazdów drogowych do transportu osób 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

234,031.30 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.3 U044 Usługi ubezpieczenia NNW i OC osób 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

190,809.93 

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  
I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.4 U057 Badania składu chemicznego 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

370,531.14 

W zależności od 

potrzeb 
Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.5 U088 
Szkolenie pracowników z zakresu zadań związanych z 
działalnością Uczelni 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

588,132.52 

W zależności od 

potrzeb 
Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.6 U091 Usługi ochroniarskie obiektów 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

253,619.33 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.7 U101 Usługi edukacyjne z transportu W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 264,715.44 W zależności od brak brak 



oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

1.3.8 U103 Usługi edukacyjne z informatyki 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

349,268.32 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.9 U105 Usługi edukacyjne z języka angielskiego 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

988,778.58 

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  
I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.10 U111 Usługi edukacyjne z tzw. szkoleń miękkich 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

334,891.45 

W zależności od 

potrzeb 
Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.11 U113 Usługi edukacyjne z zarządzania 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

311,701.64 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.12 U114 
Usługi szkoleniowe/edukacyjne  z użytkowania podstawowych 

programów inżynierskich 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

243,831.10 

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  
I,II,III,IV kwartał 

brak brak 



1.3.13 U119 Usługi edukacyjne z zakresu grafiki komputerowej 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

155,772.36 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.14 U123 Usługi szkolenia praktycznego dla kandydatów na pilotów 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

1,410,687.80 

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.15 U172 Usługi edukacyjne z zakresu spawalnictwa 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

160,975.60 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.16 U193 
Usługi organizacji wydarzeń typu konferencja, zjazd, sympozjum, 

kongres, warsztat itp. 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

307,100.27 

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  
I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.17 U195 Usługi szkoleniowe z programowania robotów, maszyn i urządzeń 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

800,000.00 

W zależności od 

potrzeb 
Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.18 U198 
Usługi szkoleniowe z zakresu diagnostyki i metod badań 

nieniszczących 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

273,500.00 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.19 U205 

Opieka, nadzór nad uczestnikami zajęć/szkoleń/warsztatów itp 

sprawowana w trakcie prowadzonych ww. zajęć i/lub w czasie drogi do 
i z ww zajęć (z wyłączeniem opieki stażowej) 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 
132,000.00 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 



podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

1.3.20 U261 
Usługi edukacyjne /szkoleniowe w zakresie podnoszenia świadomości 

o niepełnosprawności 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

1,195,145.63 

W zależności od 

potrzeb 

Zamawiającego:  
I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

1.3.21 U264 Usługi edukacyjne / szkoleniowe z językoznawstwa 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikający w trakcie 

roku: tryb podstawowy - bez negocjacji, tryb 

podstawowy – negocjacje fakultatywne, ewentualnie 

inne tryby. 

267,804.88 

W zależności od 

potrzeb 
Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

 

 

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne 
 

      

  

 
 

      

   

 
 

   

Pozycja 

planu 
Przedmiot zamówienia 

Przewidywany tryb albo 

procedura udzielenia 

zamówienia 

Orientacyjna 

wartość 

zamówienia 

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania 

Informacje 

dodatkowe 
Informacje nt aktualizacji 

2. DOSTAWY 

2.2.1. A084 Sprzęt komputerowy 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikających w trakcie 

roku: przetarg nieograniczony, ewentualnie inne 

tryby. 
2,628,566.70 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

3. USŁUGI 

2.3.1. U127 Usługi w zakresie odpadów komunalnych 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikających w trakcie 

roku: przetarg nieograniczony, ewentualnie inne 

tryby. 
2,076,157.73 IV kwartał brak brak 

  



2.3.2  U134 Usługi sprzątania 

W zależności od przesłanek zgodnych z ustawą pzp 

oraz potrzeb Zamawiającego wynikających w trakcie 

roku: przetarg nieograniczony, ewentualnie inne 

tryby. 
2,286,776.16 

W zależności od 
potrzeb 

Zamawiającego:  

I,II,III,IV kwartał 

brak brak 

 

    

 
 

 


