
Częstochowa, dnia 04.01.2016 r. 

KOMUNIKAT 

W sprawie wygenerowania zbiorczego planu zamówień publicznych na rok 2016  

oraz procedur udzielania zamówień publicznych w roku 2016  

w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

Informuję, Ŝe w systemie informatycznym EGERIA został wygenerowany zbiorczy plan 

zamówień publicznych na 2016 rok, dla całej uczelni. Zbiorczy plan zamówień publicznych uwzględnia 

wszystkie cząstkowe plany zamówień jednostek, które uzyskały status „zatwierdzony” do momentu 

generacji (dnia 31.12.2015 r. godz. 10:00). Pełna wersja zbiorczego planu została opublikowana na 

stronie internetowej uczelni w zakładce – zamówienia publiczne – informacje dla zamawiających. 

  Na podstawie danych zbiorczego planu zamówień publicznych na 2016 r., przeprowadzenia 

postępowania w trybie przewidzianym ustawą prawo zamówień publicznych, wymagają 

następujące zamówienia: 

L.p. Przedmiot zamówienia 
 

Procedura 

1. Dostawy sprzętu komputerowego, akcesoriów 
komputerowych, oprogramowania, sprzętu 
projekcyjnego oraz kserokopiarek 
 

Procedura pełna właściwa dla 
zamówień osiągających wartość 
progu unijnego tj. 209 000  euro. 
Termin składania ofert min. 40 dni 
licząc od dnia ogłoszenia przetargu 

2. Dostawy artykułów biurowych  
 

Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 

3. Dostawy materiałów eksploatacyjnych (jak 
tonery, tusze) do drukarek i kopiarek 
 

Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 

4. Dostawy aparatury laboratoryjnej jak: wagi, 
analizatory, autoklawy, cieplarki, inkubatory, 
osmometry, ph-metry, liczniki kolonii bakterii, 
lepkościomierze, mikroskopy i kamery 
mikroskopowe, młynki, piece, kruszarki, pompy i 
wyparki próŜniowe, suszarki, termohigrometry, 
wirówki, wilgotnościomierze i inne.  

Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 

5. Dostawy odczynników laboratoryjnych, podłoŜa, 
poŜywki  
 

Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 

6. Dostawy szkła laboratoryjnego, drobnego 
sprzętu laboratoryjnego, materiałów 
laboratoryjnych zuŜywalnych 
 

Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 

7. Dostawa (sprzedaŜ) energii elektrycznej 
 

Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 

8. Dostawa mebli (biurka, szafy, krzesła, fotele 
biurowe, itp.) 

Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 

9. Dostawa urządzeń, sprzętu medycznego Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 

10. Usługi gastronomiczne i hotelarskie (wynikające 
z moŜliwych do zaplanowania konferencji, 
imprez) 

Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 



11. Usługi przygotowania materiału do druku oraz 
usługi drukarskie 

Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 

12. Usługi sprzątania 
 

Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu Procedura uproszczona. Termin 
składania ofert min. 7 dni licząc od dnia 
ogłoszenia przetargu 

13. Usługi ochrony mienia, dozoru  
 

Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 

14. Projekty budowlane, dokumentacje projektowe 
robót budowlanych, STWiOR 
 

Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 

15. Roboty budowlane Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 14 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 

16. Usługa wdroŜenia systemów informatycznych 
(system biblioteczny, system antyplagiatowy, 
itp.) 

Procedura uproszczona. Termin składania 
ofert min. 7 dni licząc od dnia ogłoszenia 
przetargu 

 

Jednocześnie informuję: 

1. W przypadku zamówień wymienionych w pozycjach 4, 5, 6 tabeli, będących 

jednocześnie zamówieniami z dziedziny nauki w rozumieniu art. 4 pkt 8a ustawy Prawo 

zamówień publicznych, czyli słuŜących wyłącznie do celów badawczych, 

eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie słuŜą prowadzeniu 

przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności 

rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, moŜliwe jest dokonywanie 

zakupów bez stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. 

W przypadku spełnienia powyŜszej przesłanki nie stosujemy wprawdzie ustawy prawo 

zamówień publicznych, jednak konieczne jest przeprowadzenie przez jednostkę 

zamawiającą procedury opisanej w rozdziale 2a w ustawy o finansowaniu nauki, 

tj.: 

• jednostka udzielająca zamówienia z dziedziny nauki zobowiązana jest zamieścić ogłoszenie o 

udzielanym zamówieniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej uczelni; 

• zamówienie musi być udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie 

podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności 

mogących mieć wpływ na jego udzielenie; 

• nie udostępnia się informacji związanych z zamówieniem, stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli podmiot 

zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niŜ przed zawarciem umowy o 

wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane; 

• jednostka zamawiająca, zamieszcza niezwłocznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

uczelni informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, podając nazwę (firmę) albo imię 

i nazwisko podmiotu , z którym została zawarta umowa o wykonanie zamówienia, albo 

informację o nieudzielaniu tego zamówienia. 

2. Pozycja 10. tabeli obejmuje usługi gastronomiczne i hotelarskie moŜliwe do 
zaplanowania, czyli wynikające z organizowanych konferencji i innych imprez. 
Zatem procedura określona dla pozycji nr 10 nie dotyczy zamówień w przedmiocie usług 
hotelarskich lub gastronomicznych niemoŜliwych do zaplanowania a tym samym nie 



ujętych w planie, które wynikają z doraźnych wizyt, delegacji. W przypadku tych 
zamówień o trybie udzielenia zamówienia decydować będzie wartość danego zamówienia. 
JeŜeli wartość takiego zamówienia bez podatku VAT nie przekroczy wyraŜonej w złotych 
równowartości 30 000 euro, zamówienie udzielane jest w trybie bez stosowania przepisów 
ustawy prawo zamówień publicznych. 

3. Od dnia 01.01.2016 r. średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę 
przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,1749. 
W związku z powyŜszym na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień 
publicznych ustawy tej nie stosuje się do zamówień nie przekraczających w 
ramach uczelni kwoty 125 247, 00 zł. (bez podatku VAT.). 
 

 

  

 

 

 

 


