
PLAN POSTĘPOWAŃ 

o udzielenie zamówień publicznych przewidywanych 
na 2018 rok

Zgodnie z dyspozycją art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 179
ze zmianami), w związku z zatwierdzeniem Uchwałą Senatu z dnia 17 lipca 2018 roku – planu rzeczowo – finansowego, Akademia Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie  informuje, iż w 2018 roku przewiduje przeprowadzić następujące postępowania o udzielenie
zamówienia podlegające przepisom tej ustawy:  

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj
zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia
zamówienia / procedura

Orientacyjna
wartość

zamówienia
(netto

w złotych)

Przewidywany
termin wszczęcia

Wartość  szacunkowa
netto zrealizowanych

od początku roku
zamówień

udzielanych
w częściach (mieści
się w podanej w kol.

5 orientacyjnej
wartości zamówienia)  

1 2 3 4 5 6 7

1

Sprzęt serwerowy, sprzęt komputerowy 
tablety, komputery przenośne i komputery 
stacjonarne, sprzęt komputerowy, akcesoria 
komputerowe, sprzęt peryferyjny - skanery, 
sprzęt peryferyjny do drukowania i 
kopiowania  

dostawy

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

668 743,41

raz na kwartał 

/w podziale na
części/

od początku roku
udzielono zamówień
częściowych o wart.
szacunkowej netto

61 566,17 

2

Oprogramowanie komputerowe, 
oprogramowanie specjalistyczne, 
aktualizacja/przedłużenie licencji na 
oprogramowanie i systemy informatyczne 

dostawy

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

525 992,27

raz na kwartał 

/w podziale na części
-  

 od początku roku
udzielono zamówień
częściowych o wart.
szacunkowej netto

182 000,00

3 Sprzęt projekcyjny dostawy

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

132 049,01

raz na kwartał 

/w podziale na
części/

4 Sprzęt fotograficzny, kamery, drony dostawy

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

278 126,80

raz na kwartał 

/w podziale na
części/

 

5

Obrabiarki i urządzenia elektryczne 
/w tym: plotery tnąco – frezujące, prasy 
próżniowe, piaskarki, pilarka formatowa, sprężarki 
itp./

dostawy

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

131 700,00

raz na kwartał 

/w podziale na
części/



1 2 3 4 5 6 7

6

Usługi kompleksowej obsługi serwisowej 
urządzeń wielofunkcyjnych do drukowania, 
skanowania i kopiowania wraz z dzierżawą 
tych urządzeń

usługi

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

130 000,00    IV kwartał  

7
Usługi druku cyfrowego, usługi drukowania    
i dostawy - druk offsetowy publikacji 
książkowych i katalogów 

usługi

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

895 624,67

raz na miesiąc
(ostatni przetarg

w listopadzie)
/udzielane w
częściach/

od początku roku
udzielono zamówień
częściowych o wart.

szacunkowej
300 396,66

8 Usługi rekreacyjne i sportowe usługi

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Pzp /ewentualnie postępowanie w oparciu o 
art. 138o ustawy Pzp – usługi społeczne 
poniżej 750 000 euro/

500 000,00 IV kwartał

9

Kompleksowe usługi sprzątania, zamiatania, 
odśnieżania ulic, usługi sprzątania                   
i utrzymania czystości powierzchni 
ogólnodostępnych, sal wykładowych                
i pomieszczeń biurowych w budynkach oraz 
terenach przyległych do budynków ASP 

usługi

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp 

883 243,35 I kwartał   Zamówienie zostało
udzielone w całości        

10
Syrokomli 21. Rozbiórka oficyn sanitarnych 
od strony podwórka

roboty
budowlane

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

242 908,00 I kwartał
Zamówienie zostało
udzielone w całości  

11
Smoleńsk 9. POIŚ. Wymiana i renowacja 
drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej.

roboty
budowlane

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

864 151,54 maj
Zamówienie zostało
udzielone w całości     

12
Smoleńsk 9. POIŚ. Wymiana i renowacja 
metalowej stolarki okiennej i drzwiowej.

roboty
budowlane

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

260 000,00 sierpień



1 2 3 4 5 6 7

13
Smoleńsk 9. POIŚ. Docieplenie ścian 
zewnętrznych i piwnicznych. 
Docieplenie stropów.

roboty
budowlane

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

288 321,00 lipiec  Postępowanie zostało
wszczęte  

14
Smoleńsk 9. POIŚ. Wymiana pokrycia dachu. 
Docieplenie dachu i stropu poddasza

roboty
budowlane

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

729 537,00 lipiec
Postępowanie zostało

wszczęte  

15
Smoleńsk 9. POIŚ. Wymiana instalacji c.o. 
Wymiana instalacji wod-kan.

roboty
budowlane

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

752 769,00 lipiec

16 Smoleńsk 9. POIŚ. Wykonanie instalacji 
wentylacji  z rekuperacją.

roboty
budowlane

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

1 074 023,00 sierpień

17
Smoleńsk 9. POIŚ. Wymiana instalacji 
oświetleniowej wraz z tow. robotami 
elektrycznymi, SZE

roboty
budowlane

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

832 600,00 sierpień

18

Zaprojektowanie i wykonanie mobilnych 
pawilonów wystawienniczych dla Wydziału 
Form Przemysłowych ASP im. Jana Matejki     
w Krakowie

roboty
budowlane

przetarg nieograniczony – art. 39 do 46     
w związku z art. 10 – procedura dla wartości  
mniejszej niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

250 000,00 III/IV kwartał


