
 1 

HARMONOGRAM SKŁADANIA WNIOSKÓW  DO PROCEDUR ZBIORCZYCH W ROKU 2014 

 (stan na dzień 21.10.2014r.) 

 

Typ procedury: 

 

M - „mała” procedura  o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 207.000 EURO  (tj. 874.554,30 PLN) 
 Czas trwania procedury udzielenia zamówienia publicznego od momentu ogłoszenia do zawarcia umowy - ok.30 dni 

 

D – „duża” procedura o zbilansowanej wartości   niż równowartość kwoty 207.000 EURO  (tj. 874.554,30  PLN) 
 Czas trwania procedury udzielenia zamówienia publicznego od momentu ogłoszenia do zawarcia umowy - ok.60 dni 
 

Aktualny kurs EURO dla zamówień publicznych: 1 EURO = 4,2249 PLN  

 

Obowiązek stosowania procedur przewidzianych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych  

od kwoty 30.000 EURO (tj. 126.747,00 zł.) netto 

 

 
Poniżej wykaz obowiązujących umów dotyczących świadczeń sukcesywnych - szczegółowe informacje o sposobie realizacji świadczeń 

znajdują się na stronie działu OZ (http://archiwalna.polsl.pl/adc/htm/komorki/ZamPubl.htm): 

 

OZ/U/21/JP/14 - Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie   

- umowa obowiązuje do dnia 12.05.2015 r. 

OZ/U/43/EK/14  - Świadczenie usług cateringowych  -  umowa obowiązuje do dnia  31.12.2014 r. 

OZ/D/96/JP/14  - Dostawa artykułów spożywczych   -  umowa obowiązuje do dnia  31.12.2014 r. 

OZ/D/66/EO/14  - Świadczenie usług transportowych  -  umowa obowiązuje do dnia  31.12.2014 r. 

OZ/U/74/DM/14   - Świadczenie usług kurierskich   -  umowa obowiązuje do dnia  01.12.2016 r. 

OZ/D/107/EO/14 - Dostawa projektorów multimedialnych - umowa obowiązuje do dnia  12.01.2017r. 

OZ/D/302/JC/11 - Dostawa gazów technicznych  - umowa obowiązuje do dnia  01.12.2014r. 

 

http://archiwalna.polsl.pl/adc/htm/komorki/ZamPubl.htm


 2 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa grupy 
Typ 

procedur 
CPV Asortyment 

Terminy składania wniosków w 2014 r. 

I II III IV V VI VII   VIII IX X XI XII 

APARATURA I URZĄDZENIA  

1.  

Urządzenia – testery do 

badania działania urządzeń 

specjalistycznych 
M - wszystkie rodzaje

 

do 10-go każdego miesiąca

 

2.  Sprzęt komputerowy D 302 

komputery, serwery, notebooki, monitory, drukarki, 

skanery (zgodnie z Pismem Okólnym  ws. realizacji 

dostaw sprzętu komp. oraz wykazem parametrów 

technicznych) 

do 20-go każdego miesiąca,  

nie później niż do 10 grudnia br. 

3.  
Maszyny i urządzenia 

elektryczne  
M 311 

silniki, generatory, transformatory, przekształtniki, 

falowniki, inne 
do 10-go każdego miesiąca 

4.  
Silniki elektryczne do 

pojazdów 
M 311 wszelkie silniki elektryczne do pojazdów do 10-go każdego miesiąca 

5.  
Systemy ochrony,  

urządzenia zabezpieczające 
M 316 

urządzenia  zabezpieczające, systemy telewizji 

przemysłowej itp. 
do 10-go każdego miesiąca 

6.  

Przyrządy pomocnicze 

elektronicznej aparatury 

pomiarowej 

M 317 
zasilacze elektroniczne napięciowe, stabilizatory 

napięcia, przetworniki napięcia, filtry, inne 

 

do 10-go każdego miesiąca 

7.  Systemy audiowizualne M 323 
kompleksowe instalacje wideokonferencyjne, 

nagłośnieniowe, do głosowania,  
do 10-go każdego miesiąca 

8.  
Aparatura i urządzenia 

medyczne 
M 331 

elektroencefalografy, inkubatory, sprzęt 

stomatologiczny, endoskopy 
do 10-go każdego miesiąca 

9.  
Przyrządy do pomiaru  

wielkości elektrycznych 
M 383 

mierniki napięcia, prądu, mocy, częstotliwości, 

oporności ,energii multimetry, generatory funkcji i 

sygnałowe, częstościomierze i inne 

do 10-go każdego miesiąca 

10.  

Przyrządy do pomiaru i 

badań powierzchni i 

powłok 

M 383 grubościomierze, profilomierze, porozymetry do 10-go każdego miesiąca 
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Lp. Nazwa grupy 
Typ 

procedur 
CPV Asortyment 

Terminy składania wniosków w 2014 r. 

I II III IV V VI VII   VIII IX X XI XII 

11.  

Przyrządy do pomiaru 

odkształceń i naprężeń 

materiałów 

M 383 tensometry, elastomery, dylatometry i inne do 10-go każdego miesiąca 

12.  Przyrządy spektralne M 384 spektrometry, spektrofotometry do 10-go każdego miesiąca 

13.  Analizatory gazów M 384 wszystkie rodzaje do 10-go każdego miesiąca 

14.  
Aparatura do analiz 

elektrochemicznych 
M 384 

pehametry, polarymetry, konduktometry, potencjostaty, 

elektrolizery 
do 10-go każdego miesiąca 

15.  

Przyrządy do mierzenia 

przepływu, poziomu i 

ciśnienia cieczy i gazów 

M 384 

rotametry, przepływomierze, anemometry, manometry, 

poziomowskazy, ciśnieniomierze, próżniomierze, 

czujniki i przetworniki ciśnienia 

do 20-go każdego miesiąca 

16.  
Urządzenia do analizy 

termicznej 
M 384 

termograwimetry, termowagi, urządzenia do analiz TG, 

TGA 
do 20-go każdego miesiąca 

17.  Mikroskopy elektronowe M 385 wszystkie rodzaje

 
do 20-go każdego miesiąca 

18.  
Mikroskopy 

metalograficzne 
M 385 wszystkie rodzaje

 
do 20-go każdego miesiąca 

19.  

Kamery cyfrowe  

specjalnego przeznaczenia 
M 386 

kamery ultraszybkie, kamery i urządzenia do rejestracji 

obrazów obiektów technicznych, wideoskopy, itp.

 

do 20-go każdego miesiąca

 

20.  

Laserowe systemy 

pomiarowe 
M 386 

przyrządy do osiowania maszyn wirnikowych, 

zespołów maszyn, do pomiaru ugięcia, do pomiaru 

wydłużeń cieplnych,do badania geometrii torowiska, do 

pomiaru prędkości PIV 

do 20-go każdego miesiąca 

21.  Lasery M 386 wszystkie rodzaje do 20-go każdego miesiąca

 

22.  
Projektory, rzutniki, 

ekrany projekcyjne 
M 386 

projektory, rzutniki oraz ekrany (inne niż objęte umową 

dostaw sukcesywnych)  

Inne, nie ujęte w w/w przetargu -  do 20-go każdego 

miesiąca, nie później niż do 10 grudnia br. 

23.  Urządzenia klimatyzacyjne M 397 klimatyzatory stacjonarne, przenośne do 30-go każdego miesiąca 

24.  
Urządzenia nawiewne 

(grzewcze, chłodzące) 
M 397 dmuchawy, wentylatory, wyciągi wentylacyjne do 30-go każdego miesiąca 
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Lp. Nazwa grupy 
Typ 

procedur 
CPV Asortyment 

Terminy składania wniosków w 2014 r. 

I II III IV V VI VII   VIII IX X XI XII 

25.  
Pompy laboratoryjne i 

przemysłowe, sprężarki 
M 421 

pompy i inne przyrządy dozujące, stanowiska 

próżniowe, sprężarki przem. 
do 30-go każdego miesiąca 

26.  
Urządzenia do 

natryskiwania i napylania 
M 426 wszystkie rodzaje

 
do 30-go każdego miesiąca 

27.  Komory laboratoryjne  M 429 dygestoria, komory rękawicowe do 30-go każdego miesiąca 

28.  Piece laboratoryjne M 429 piece komorowe, rurowe, próżniowe, inne  do 30-go każdego miesiąca 

TOWARY  

1.  

Meble (biurowe, szkolne, 

gabinetowe i tapicerowane) 
D 391 

krzesła, fotele, biurka, szafy, regały, stoły, meble 

szkolne, itp. 

do 30-go każdego miesiąca, nie później niż do 10 

grudnia.br 
2.  Meble metalowe M 391 wyłącznie meble wykonane w całości z metalu 

3.  

Meble laboratoryjne 

specjalistyczne 
D 391 

meble z blatem wykonanym z: litej ceramiki 

technicznej, konglomeratu, HPL; stoły wagowe 

antywibracyjne; szafy laboratoryjne, itp.

 

4.  Żaluzje i rolety M 395 wszystkie rodzaje   10  10  10  10  10  

 

USŁUGI 

1.  

Usługi organizacji przez 

Politechnikę Śląską 

konferencji 
D 55120 

Usługi hotelarskie i gastronomiczne obejmujące łącznie 

zakwaterowanie, wyżywienie, wynajem sal konferencyjnych 

itp. wynikające z organizacji konferencji sympozjów, 

kongresów, seminariów przez Politechnikę Śląską 

W miarę potrzeb 

2.  Usługi biur podróży M 63500 

Usługi podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 

świadczone dla zorganizowanych grup wyjazdowych 

składające  się łącznie z noclegu, wyżywienia, transportu 

osób itp. 

W miarę potrzeb 

3.  Usługi administracyjne M 79411 

Usługi o wartości zbilansowanej pow. 30.000 EURO dla 

zakresu czynności o tym samym charakterze (obsługa  

biurowa, sekretarska; prowadzenie sprawozdawczości, 

monitoringu projektu itp.) 

W miarę potrzeb 
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Lp. Nazwa grupy 
Typ 

procedur 
CPV Asortyment 

Terminy składania wniosków w 2014 r. 

I II III IV V VI VII   VIII IX X XI XII 

4.  
Usługi zarządzania 

projektem M 79421 

Zakres czynności/ prac kierownika projektu, zastępcy 

kierownika projektu itp. zbilansowany  zgodnie z 

zarządzeniem Rektora Pol. Śl. w sprawie realizacji prac i 

usług w projektach krajowych, europejskich i strukturalnych 

na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych 

W miarę potrzeb 

5.  

Usługi edukacyjne z 

użytkowania 

podstawowych programów 

inżynierskich 

M 80300 

Organizacja szkoleń, zajęć, wykładów, seminariów itd. (wraz 

z przygotowaniem materiałów dydaktycznych) skierowanych 

do studentów, doktorantów itp. 
W miarę potrzeb 

6.  
Usługi edukacyjne z tzw. 

szkoleń miękkich M 80570 

Organizacja szkoleń, zajęć, wykładów, seminariów itd. (wraz 

z przygotowaniem materiałów dydaktycznych) z zakresu tzw. 

kompetencji miękkich (tj. umiejętności interpersonalnych, 

osobistych itd.) skierowanych do zorganizowanych  grup 

odbiorców 

W miarę potrzeb 

7.  Usługi sprzątania M 90910 
Usługi sprzątania obiektów Politechniki Śl. np. sal 

wykładowych, laboratoriów, parkingów itd. W miarę potrzeb 

8.  Usługi prania i czyszczenia  M 98312 
Usługi prania bielizny pościelowej, ręczników, koców, 

zasłon, firan itp.(bez odzieży roboczej)  na rok 2015  do 15 listopada  2014 

 

 

 

 

 


