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HARMONOGRAM SKŁADANIA ZAPOTRZEBOWAŃ  DO PROCEDUR W ROKU 2015 

 

(AKTUALIZACJA na dzień 23.11.2015 r.) 

 
Typ procedury: 

 

M - „mała” procedura  o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 207.000 EURO  (tj. 874.554,30 PLN)  

D – „duża” procedura o zbilansowanej wartości   niż równowartość kwoty 207.000 EURO  (tj. 874.554,30  PLN) 

  

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

 

Obowiązek stosowania procedur przewidzianych ustawą 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): 

 

Nr procedury Przedmiot umowy Data obowiązywania umowy  

OZ/U/111/OB/14 Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów stałych  31.12.2016r. 

OZ/U/62/OB/14 Świadczenie usług medycyny pracy  31.12.2016r. 

OZ/U/58/HP/14 Świadczenie usług ubezpieczeniowych (mienia, OC, komunikacyjne) 01.07.2017r. 

OZ/U/115/DM/14  Świadczenie usług cateringowych ( bez obsługi kelnerskiej) 31.12.2015r. 

OZ/U/14/EO/15   Świadczenie usług transportowych osób (busy i minibusy wraz z kierowcą) 30.12.2015r. 

OZ/U/104/EO/14   Świadczenie usług transportowych osób (autokar wraz z kierowcą) 30.12.2015r. 

OZ/U/15/13/JP Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych  11.08.2016r. 

OZ/U/74/DM/14   Świadczenie usług kurierskich 01.12.2016r. 

OZ/U/14/HP/14 Świadczenie usług pocztowych 01.06.2016r. 

OZ/D/107/EO/14   Dostawa projektorów multimedialnych 12.09.2016r. 

OZ/D/3/NC/15   Dostawa gazów technicznych sprężone 27.02.2018r. 

OZ/D/150/NC/14/2   Dostawa gazów technicznych (ciekły azot) 14.01.2018r. 

OZ/D/150/NC/14/3  Dostawa gazów technicznych (suchy lód) 14.01.2016r. 

http://archiwalna.polsl.pl/adc/htm/komorki/ZamPubl.htm
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OZ/U/57/OB/14  Świadczenie  usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów 

telefonicznych i modemów 

31.07.2016r. 

OZ/U/110/OB/14 Świadczenie  usług telefonii stacjonarnej 31.03.2017r. 

OZ/D/15/55/HP Dostawa sprzętu komputerowego (konfiguracje typowe) 31.03.2016r. 

OZ/D/15/12/EK Dostawa części komputerowych 31.12.2015r. 

 

 

Poniżej wykaz grup towarowych podlegających procedurom przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych 

 

Lp Nazwa grupy 
Identyfi- 

kator 

Typ 

procedur 
CPV Asortyment Terminy składania wniosków  

 APARATURA I URZĄDZENIA 

1.  Sprzęt komputerowy A084 D 302 

komputery, serwery, notebooki, monitory, drukarki, 

skanery inne niż wymienione w  

PO 3/14/15  z dnia 24.10. 2014 roku  

w sprawie realizacji dostaw sprzętu komputerowego 

 

do 20-go każdego miesiąca, 

nie później niż do 10 grudnia br. 

2.  Dyfraktometry A011 M 385 dyfraktometry /do analiz mikrostruktury/ do 10-go każdego miesiąca 

3.  Silniki elektryczne do pojazdów A081 M 311 wszelkie silniki elektryczne do pojazdów do 10-go każdego miesiąca 

4.  

 

Urządzenia elektryczne do zastosowań 

laboratoryjnych i przemysłowych 

A021 M 311 
silniki, generatory, transformatory, 

przekształtniki, falowniki, osprzęt, inne 
do 10-go każdego miesiąca 

5.  
Systemy ochrony,  

urządzenia zabezpieczające 
A088 M 316 

systemy i urządzenia zabezpieczające, 

systemy telewizji przemysłowej, 

sygnalizujące różne zagrożenia pożar, gaz 

do 10-go każdego miesiąca 

6.  Symulatory lotu A112 M 347 wszystkie rodzaje do 10-go każdego miesiąca 

7.  Urządzenia klimatyzacyjne A100 M 397 klimatyzatory stacjonarne, przenośne, do 10-go każdego miesiąca 

8.  
Przyrządy do pomiaru  wielkości 

elektrycznych 
A062 M 

383 

 

mierniki napięcia, prądu, mocy, 

częstotliwości, oporności ,energii 

multimetry, generatory funkcji i 

sygnałowe, częstościomierze i inne 

do 10-go każdego miesiąca 
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Lp Nazwa grupy 
Identyfi- 

kator 

Typ 

procedur 
CPV Asortyment Terminy składania wniosków  

9.  
Przyrządy do pomiaru odkształceń i naprężeń 

materiałów 
A066 M 383 tensometry, elastomery, dylatometry i inne do 10-go każdego miesiąca 

10.  
Przyrządy do pomiaru siły, momentu mocy i 

pracy 
A067 M 383 

siłomierze, momentomierze, wskaźniki, 

czujniki siły, inne 
do 10-go każdego miesiąca 

11.  
Przyrządy do pomiarów wielkości 

nieelektrycznych 
A070 M 384 

rejestratory sygnałów - różne, luksomierze, 

mierniki prędkości/radarowe/, profilografy, 

mierniki przemieszczeń, inne 

do 10-go każdego miesiąca 

12.  Urządzenia do oczyszczania i rozdzielania A095 M 384 

destylarki, redestylarki, wyparki, 

demineralizatory, dejonizatory, wirówki, 

ultrawirówki, wytrząsarki, sita, 

przesiewacze, płuczki, myjki i wanny 

ultradźwiękowe, wirówki, ultrawirówki, 

separatory-sedymentacyjne i pozostałe 

do 10-go każdego miesiąca 

13.  
Urządzenia laboratoryjne termotechniczne-

niskich i wysokich temperatur 
A103 M 42.9 

zamrażarki, kriostaty, termostaty, komory 

niskich temperatur, oraz cieplarki, inne 

komory ciepła, łaźnie, grzejniki 

laboratoryjne, suszarki laboratoryjne, 

liofilizatory, ultratermostaty /cyrkulatory/, 

pozostałe 

do 10-go każdego miesiąca 

14.  Aparatura do analiz elektrochemicznych A116 M 384 

pehametry, polarymetry, potencjostaty, 

konduktometry, solomierze, elektrolizery, 

aparaty wykorzystujące zjawisko 

do 10-go każdego miesiąca 

15.  
Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i 

ciśnienia cieczy i gazów 
A060 M 384 

rotametry, przepływomierze, anemometry, 

poziomowskazy, ciśnieniomierze, 

manometry, próżniomierze, czujniki i 

przetworniki ciśnienia, inne 

do 20-go każdego miesiąca 

16.  Urządzenia do analiz biochemicznych A091 M 384 wszystkie rodzaje do 20-go każdego miesiąca 

17.  Urządzenia do analizy termicznej A092 M 384 
termograwimetry, termowagi, urządzenia 

do analiz TG, TGA 
do 20-go każdego miesiąca 

18.  Mikroskopy elektronowe A024 D 385 
mikroskopy elektronowe wszelkiego 

rodzaju 
do 20-go każdego miesiąca 

19.  Mikroskopy metalograficzne A025 M 385 
mikroskopy metalograficzne wszelkiego 

rodzaju 
do 20-go każdego miesiąca 

20.  
Kamery cyfrowe 

specjalnego przeznaczenia 
A014 M 386 

kamery ultraszybkie, kamery i urządzenia 

do rejestracji obrazów obiektów 

technicznych, wideoskopy, itp.

 

do 20-go każdego miesiąca
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Lp Nazwa grupy 
Identyfi- 

kator 

Typ 

procedur 
CPV Asortyment Terminy składania wniosków  

21.  
Przyrządy spektralne do analiz emisyjnych i 

absorpcyjnych 
A076 M 384 spektrometry, spektrofotometry do 20-go każdego miesiąca 

22.  Laserowe systemy pomiarowe  A017 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

 

23.  
Projektory, rzutniki, 

ekrany projekcyjne 
A059 M 386 

projektory, rzutniki oraz ekrany (inne niż 

objęte umową dostaw sukcesywnych)  

Sukcesywnie w ramach wykazu sprzętu 

objętego przetargiem;  

inne nie ujęte w w/w przetargu w miarę 

potrzeb 

24.  Cyfrowe jednostki sterowania A010 M 388 
sterowniki, sterowniki programowalne, 

pozostałe 
do 20-go każdego miesiąca 

25.  
Pompy laboratoryjne i przemysłowe, 

sprężarki 
A057 M 421 

pompy i inne przyrządy dozujące, 

stanowiska próżniowe, sprężarki 

przemysłowe 

do 20-go każdego miesiąca 

26.  Urządzenia do natryskiwania i napylania A094 M 426 wszystkie rodzaje

 
do 20-go każdego miesiąca 

27.  Oprogramowanie analityczne lub naukowe A031 D 484 wszystkie rodzaje 
do 30-go każdego miesiąca 

28.  Oprogramowanie biblioteczne A033 M 481 wszystkie rodzaje

 
do 30-go każdego miesiąca 

29.  Oprogramowanie do przetwarzania obrazów A041 M 483 wszystkie rodzaje

 
do 30-go każdego miesiąca 

30.  Oprogramowanie informatyczne A045 M 485 wszystkie rodzaje

 
do 30-go każdego miesiąca 

31.  
Oprogramowanie matematyczne lub 

prognozujące 
A047 M 484 wszystkie rodzaje

 
do 30-go każdego miesiąca 

32.  Oprogramowanie obliczeniowe A050 M 484 wszystkie rodzaje

 

do 30-go każdego miesiąca 
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Lp Nazwa grupy 
Identyfi- 

kator 

Typ 

procedur 
CPV Asortyment Terminy składania wniosków  

33.  Sieciowe urządzenia A079 D 324 
switche, przełączniki, modemy, routery, 

inne urządzenia sieciowe 
do 30-go każdego miesiąca 

34.  Sieciowe - strukturalne okablowanie A080 M 324 infrastruktura i okablowanie sieciowe do 30-go każdego miesiąca 

35.  System zarządzania bazą danych A086 M 486 systemy zarządzania bazą danych do 30-go każdego miesiąca 

36.  Zestawy dydaktyczne/edukacyjne A111 M 391 
zestawy dydaktyczne różnych dziedzin 

nauki i techniki 
do 30-go każdego miesiąca 

37.  Przyrządy do pomiaru ciepła A063 M 384 
kalorymetry, ciepłomierze, kamery 

termowizyjne, inne 
do 30-go każdego miesiąca 

38.  Roboty - manipulatory A078 M 388 roboty - manipulatory do 30-go każdego miesiąca 

  

TOWARY 

1.  

Meble (biurowe, szkolne, 

gabinetowe i tapicerowane) 
T18; T21 M 391 

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

meble szkolne, itp. 
do 30-go każdego miesiąca, nie później niż do 

10 grudnia.br 

2.  Żaluzje i rolety T37 M 395 wszystkie rodzaje W miarę potrzeb 

  

USŁUGI 

1.  Usługi biur podróży U038 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 

2.  Usługi zarządzania projektem U084 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 

3.  Usługi edukacyjne z informatyki U103 M

 

38300 

Organizacja szkoleń, zajęć, wykładów, 

seminariów itd. (wraz z przygotowaniem 

materiałów dydaktycznych) skierowanych do 

W miarę potrzeb
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Lp Nazwa grupy 
Identyfi- 

kator 

Typ 

procedur 
CPV Asortyment Terminy składania wniosków  

studentów, doktorantów itp. 

4.  Usługi edukacyjne z transportu U101 M 38300

 Organizacja szkoleń, zajęć, wykładów, 

seminariów itd. (wraz z przygotowaniem 

materiałów dydaktycznych) skierowanych do 

studentów, doktorantów itp. 

W miarę potrzeb 

5.  
Usługi edukacyjne z zarządzania, 

przedsiębiorczości U113 M 38300

 Organizacja szkoleń, zajęć, wykładów, 

seminariów itd. (wraz z przygotowaniem 

materiałów dydaktycznych) skierowanych do 

studentów, doktorantów itp. 

W miarę potrzeb

 

6.  
Usługi edukacyjne z użytkowania 

podstawowych programów inżynierskich U114 M 80300 

Organizacja szkoleń, zajęć, wykładów, 

seminariów itd. (wraz z przygotowaniem 

materiałów dydaktycznych) skierowanych do 

studentów, doktorantów itp. 

W miarę potrzeb 

7.  Usługi edukacyjne z energetyki U102 M 80300 

Organizacja szkoleń, zajęć, wykładów, 

seminariów itd. (wraz z przygotowaniem 

materiałów dydaktycznych) skierowanych do 

studentów, doktorantów itp. 

W miarę potrzeb 

8.  Usługi edukacyjne z języka angielskiego  U105 M 80300 

Organizacja szkoleń, zajęć, wykładów, 

seminariów itd. (wraz z przygotowaniem 

materiałów dydaktycznych) skierowanych do 

studentów, doktorantów itp. 

W miarę potrzeb 

9.  Usługi edukacyjne z tzw. szkoleń miękkich U111 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 

10.  Usługi szkół pilotażu U123 M 80412 

Organizacja szkoleń, zajęć, wykładów, 

seminariów itd. (wraz z przygotowaniem 

materiałów dydaktycznych) skierowanych do 

studentów, doktorantów itp. 

W miarę potrzeb 

11.  Usługi stolarskie U012 M 50800 Usługi stolarskie W miarę potrzeb 

12.  Usługi sprzątania U134 M 90910 
Usługi sprzątania obiektów Politechniki Śl. np. 

sal wykładowych, laboratoriów, parkingów itd. 
W miarę potrzeb

 

13.  Usługi prania i czyszczenia  U141 M 98312 
Usługi prania bielizny pościelowej, ręczników, 

koców, zasłon, firan itp.  
W miarę potrzeb
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Poniżej wykaz zamówień z dziedziny nauki , dla których istnieje obowiązek publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówienia na stronie 

BIP Uczelni – szczegółowe informacje znajdują się na stronie działu OZ 

(http://archiwalna.polsl.pl/adc/docs/Zakupy/Informacja_o_zamieszczaniu_ogloszen_z_dziedziny_nauki.pdf ) 

 

1. Kamery cyfrowe specjalnego przeznaczenia - A014 N (kamery ultraszybkie, kamery i urządzenia do rejestracji obrazów 

obiektów technicznych, wideoskopy, inne) 

2. Laserowe systemy pomiarowe - A017 N (przyrządy do osiowania maszyn wirnikowych, zespołów maszyn, do pomiaru ugięcia, 

do pomiaru wydłużeń cieplnych, do badania geometrii torowiska, do pomiaru prędkości PIV, inne ) 

3. Mikroskopy elektronowe - A024 N 

4. Oprogramowanie analityczne lub naukowe - A031 N 

5. Pompy laboratoryjne i przemysłowe, sprężarki - A057 N (pompy dozujące, perystaltyczne, dyfuzyjne, rotacyjne, stanowiska 

próżniowe, sprężarki przemysłowe, inne) 

6. Przyrządy do pomiaru ciepła - A063 N (kalorymetry, ciepłomierze, kamery termowizyjne, inne) 

7. Przyrządy do pomiaru siły, momentu moc i pracy - A067 N (siłomierze, momentomierze, wskaźniki, czujniki siły, inne) 

8. Sprzęt komputerowy – A084 N (sprzęt komputerowy: stacje, serwery, komputery przenośne, monitory LCD, drukarki, skanery, 

tablety) 

9. System zarządzania bazą danych - A086 N 

10. Urządzenia do analizy termicznej - A092 N (termograwimetry, termowagi, urządzenia do analiz TG, TGA) 

11. Urządzenia do natryskiwania i napylania - A094 N (natryskarki, napylarki i inne) 

12. Urządzenia do oczyszczania i rozdzielania - A095 N (destylarki, redestylarki, wyparki, demineralizatory, dejonizatory, wirówki, 

ultrawirówki, wytrząsarki, sita, przesiewacze, płuczki, myjki i wanny ultradźwiękowe, wirówki, utrawirówki, separatory-

sedymentacyjne i pozostałe) 

http://archiwalna.polsl.pl/adc/docs/Zakupy/Informacja_o_zamieszczaniu_ogloszen_z_dziedziny_nauki.pdf

