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HARMONOGRAM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU 

aktualizacja na dzień 05.07.2017r. 

 
Typ procedury: 

M - „mała” procedura  o zbilansowanej wartości < niż równowartość kwoty 209.000 EURO  (tj. 872 554,00 PLN)  

D – „duża” procedura o zbilansowanej wartości   niż równowartość kwoty 209.000 EURO  (tj. 872 554,00  PLN) 

 

Aktualny kurs EURO dla zamówień publicznych: 1 EURO = 4,1749 PLN  

 

Obowiązek stosowania procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych  

od kwoty netto 30.000 EURO (tj. 125 247 zł)  

 

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/16/27/TB Usługa wywozu i zagospodarowania odpadów stałych  31.12.2018r. 

OZ/U/16/29/OB Świadczenie usług medycyny pracy w GLIWICACH (wyłącznie) 31.12.2017r. 

OZ/U/17/18/TB Świadczenie usług ubezpieczeniowych (mienia, OC, komunikacyjne) 01.07.2020r. 

OZ/D/16/1/EK Dostawa artykułów spożywczych 31.12.2017r. 

OZ/U/15/37/DM Świadczenie usług cateringowych ( z obsługą kelnerską) 31.12.2017r. 

OZ/U/16/16/MW Sukcesywne świadczenie usług: rezerwacji, zakupu i dostawy biletów lotniczych  31.08.2017r. 

OZ/U/17/10/EO Świadczenie usług kurierskich 27.03.2020r. 

OZ/U/16/4/DM Świadczenie usług pocztowych 01.06.2018r. 

OZ/D/16/44/EO Dostawa projektorów multimedialnych 12.09.2017r. 

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

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

OZ/U/16/14/MW Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów 30.09.2017r. 

OZ/U/17/8/DM Świadczenie usług telefonii stacjonarnej 31.05.2019r. 

http://archiwalna.polsl.pl/adc/htm/komorki/ZamPubl.htm
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OZ/D/17/16/HP Dostawa sprzętu komputerowego 08.12.2017r. 

OZ/D/17/17/AL Dostawa części komputerowych 14. 10.2017r. 

OZ/U/16/8/TB Konserwacja i pomiary elektryczne dźwigów w obiektach Politechniki Śląskiej w Katowicach i  Zabrzu 31.12.2019r. 

OZ/U/16/13/TB Konserwacja i pomiary elektryczne dźwigów w obiektach Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Rybniku 31.12.2019r. 

OZ/U/16/3/EO Świadczenie usług transportowych 31.12.2017r. 

OZ/D/15/59/EO Sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej 31.12.2017r 

OZ/U/92/OB/13 Dystrybucja energii elektrycznej Na czas nieokreślony 

 

 

Poniżej wykaz grup towarowych podlegających procedurom przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych  

 

Lp Nazwa grupy Identyfikator 
Typ 

procedur 
Asortyment 

APARATURA I URZĄDZENIA
 

1.  Analizatory drgań  A001 M analizatory drgań 

2.  Aparatura i urządzenia medyczne A005 M 
elektroencefalografy, inkubatory, sprzęt 

stomatologiczny, endoskopy, inne 

3.  Komory laboratoryjne A016 M 
dygestoria, komory rękawicowe, komory próżniowe, 

komory klimatyczne, fitotrony, inne 

4.  Laserowe systemy pomiarowe A017 M 

przyrządy do osiowania maszyn wirnikowych, zespołów 

maszyn, do pomiaru ugięcia, do pomiaru wydłużeń 

cieplnych, do badania geometrii torowiska, do pomiaru 

prędkości PIV 

5.  Maszyny wytrzymałościowe A022 M 
maszyny wytrzymałościowe wszelkiego rodzaju, 

urządzenia serwo-hydrauliczne 

6.  Mikroskopy optyczne A026 M mikroskopy optyczne wszelkiego rodzaju 

7.  Obrabiarki do metalu A027 M 
obrabiarki, centra obróbkowe, frezarki, tokarki, 

wytaczarki, inne 
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8.  
Projektory multimedialne/ wideo, rzutniki, 

wizualizery, ekrany projekcyjne 
A059 M modele inne niż objęte przetargiem sukcesywnym 

9.  Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych A062 M 

mierniki prądu, napięcia, mocy, częstotliwości, 

oporności, energii, multimetry, mostki RLC, generatory 

funkcji, generatory arbitralne, falomierze, modulatory, 

częstościomierze, analizatory częstotliwości  

10.  
Przyrządy do pomiaru odkształceń i naprężeń 

materiałów 
A066 M elastometry, dylatometry, inne 

11.  

Przyrządy spektralne do analiz emisyjnych i 

absorpcyjnych 
A076 M spektrometry, spektrofotometry 

12.  Sprzęt komputerowy A084 D 
stacje serwery komputery przenośne, monitory, 

drukarki, skanery, tablety 

13.  Systemy audiowizulane A087 M 
systemy audiowizualne (m.in. kompleksowe instalacje 

wideokonferencyjne, nagłośnieniowe, do głosowania) 

14.  Urządzenia do tworzenia modeli 2D, 3D A097 M 
Urządzenia do tworzenia modeli 2D, 3D  

 np. plotery, systemy drukujące, systemy frezujące, inne 

15.  Urządzenia do wytwarzania powłok A098 M wszelkie urządzenia do wytwarzania powłok 

16.  Urządzenia klimatyzacyjne A100 M klimatyzatory stacjonarne, przenośne 

17.  

Urządzenia laboratoryjne termotechniczne-niskich i 

wysokich 
A103 M 

zamrażarki, kriostaty, termostaty, komory niskich 

temperatur, oraz cieplarki, inne komory ciepła, łaźnie, 

grzejniki laboratoryjne,  suszarki 

laboratoryjne,wagosuszarki,  liofilizatory, 

ultratermostaty 

18.  Wagi A106 M 
wagi laboratoryjne, techniczne, zwykłe wszelkiego 

rodzaju 

19.  Aparatura do analiz elektrochemicznych A116 M 

pehametry, polarymetry, potencjostaty, konduktometry, 

solomierze, elektrolizery, aparaty wykorzystujące 

zjawisko elektroforezy, 
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Wykaz nieruchomości podlegających procedurom przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych  

w zakresie robót budowlanych 
 

L.p. 
Nieruchomość Opis Adres 

1.  BU/0015 Wydział Inżynierii Biomedycznej Franklina Roosevelta 40 Zabrze 

2.  BU/0016 Wydział Górnictwa i Geologii Akademicka 2 Gliwice 

3.  BU/0018 Wydział Budownictwa Akademicka 5 Gliwice 

4.  BU/0021 Wydział Elektryczny "SILMA" Akademicka 10A Gliwice 

5.  BU/0022 Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Akademicka 16 Gliwice 

 

TOWARY 

 

1.  Meble biurowe, szkolne, gabinetowe i tapicerowane  T18 M 
krzesła, fotele, biurka, szafy, regały, stoły, meble 

szkolne, itp. 

2.  Zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego T36 M 
chłodziarki, pralki, zamrażarki, kuchnie, czajniki 

elektryczne, odkurzacze, wentylatory, itp. 

3.  Żaluzje i rolety T37 M 
wewnętrzne i zewnętrzne, poziome i pionowe, z 

aluminium i tworzyw sztucznych oraz materiałowe,itp. 

 

USŁUGI 

 

1.  Usługi sprzątania U134 M 
usługi sprzątania sal wykładowych, laboratoriów, 

parkingi itd. 



 5 

6.  
BU/0023 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 
Konarskiego 18 

Stanisława Konarskiego 18 Gliwice 

7.  
BU/0027 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 
Konarskiego 22 

Stanisława Konarskiego 22 Gliwice 

8.  
BU/0029 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 
Konarskiego 20 

Stanisława Konarskiego 20 Gliwice 

9.  
BU/0030 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 
Hala technologiczna 

Kaszubska 26 Gliwice 

10.  BU/0032 Wydział Chemiczny "Nowa Chemia" Krzywoustego 4 Gliwice 

11.  
BU/0034 

Wydział Budownictwa, Laboratorium  
budownictwa 

Krzywoustego 7 Gliwice 
 

12.  BU/0055 Wydział Mechaniczny Technologiczny Stanisława Konarskiego 18A Gliwice 

13.  
BU/0058 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, 
Wydział Transportu 

Zygmunta Krasińskiego 8 Katowice 

14.  
BU/0061 

Centrum Naukowo - Dydaktyczne – CKI 
Główny 

Tadeusza Kościuszki 54 Rybnik 

15.  BU/0143 Biblioteka Główna Kaszubska 23 Gliwice 

16.  BU/0145 Sieć elektroenergetyczna  

17.  BU/0157 Dom Studencki "Ondraszek" Kujawska 2 Gliwice 

18.  BU/0160 Dom Studencki "Karolinka" Kujawska 8 Gliwice 

19.  BU/0163 Dom Studencki "Sezam" Pszczyńska 89A Gliwice 

20.   
BU/0190  

+  
BU/0040 

+ 
BU/0041 

Wydział Mechaniczny Technologiczny: 
 
Hala Technologiczna Spawalnictwa i 
Odlewnictwa, 
Modelarnia, 
Administracyjno-laboratoryjny „B” 

Towarowa 7 Gliwice 
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Wykaz zamówień z dziedziny nauki,  

dla których istnieje obowiązek publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówienia na stronie BIP Uczelni  

 

1. Aparatura i urządzenia medyczne - A005 N elektroencefalografy, inkubatory, sprzęt stomatologiczny, endoskopy, 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 

3. Sprzęt komputerowy - A084 N sprzęt komputerowy: stacje S1,S2,S3,S4, serwery V1,V2,V4, komputery przenośne N1,N2,N3, 

monitory CRT i LCD, drukarki, skanery, tablety 

4. Aparatura do analiz elektrochemicznych – A116 N pehametry (pH-metry), polarymetry, potencjostaty, konduktometry, 

solomierze, elektrolizery, aparaty wykorzystujące zjawisko elektroforezy, inne  

 

 

 

Wykaz zamówień społecznych,  

dla których istnieje obowiązek publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówienia na stronie BIP Uczelni  

 

Poniższe usługi podlegają obowiązkowej publikacji j.w. w przypadku, gdy dotyczą usług organizowanych / prowadzonych przez Uczelnię 

1. Usługi dostarczania posiłków (catering) - U025  w zakresie asortymentów innych niż wymienione w ramach przetargu 

sukcesywnego 

2. Usługi edukacyjne z chemii – U099 szkolenia, zajęcia, wykłady, seminaria itd. (wraz z przygotowaniem materiałów 

dydaktycznych) z chemii 

3. Usługi edukacyjne z informatyki – U103 szkolenia, zajęcia, wykłady, seminaria itd. (wraz z przygotowaniem materiałów 

dydaktycznych) z informatyki 
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4. Usługi edukacyjne z języka angielskiego -  U105 szkolenia, zajęcia, wykłady, seminaria itd. (wraz z przygotowaniem materiałów 

dydaktycznych) z ogólnej wiedzy w zakresie języka angielskiego 

5. Usługi edukacyjne z tzw. szkoleń miękkich – U111 szkolenia, zajęcia, wykłady, seminaria itd. (wraz z przygotowaniem 

materiałów dydaktycznych) z tzw. szkoleń miękkich (tj. zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych, osobistych itd.) 

6. Usługi edukacyjne z zarządzania – U113 szkolenia, zajęcia, wykłady, seminaria itd. (wraz z przygotowaniem materiałów 

dydaktycznych) z zarządzania (w tym przedsiębiorczości) 

7. Usługi szkoleniowe z metodologii nauczania skierowane do nauczycieli akademickich -  U167 usługi szkoleniowe związane z 

rozwojem i zmianą metod nauczania, przekazywaniem konkretnych informacji i metodologii w danej dziedzinie nauczania, usługi 

związane z ewolucją pedagogiczną 


