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L.P. EU
R

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10

1

materiały eksploatacyjne i akcesoria 

do drukarek, ksero, maszyn liczących 

itp. (bębny, tusze, tonery, taśmy) D M 2 PN grudzień

umowa w toku 31.12.2018r. ; 

udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 185 779,00 zł        1 43 087,18€           

2

chemia gospodarcza i narzędzia do 

utrzymania czystości budynków i 

statków (bez narzędzi elektrycznych) D

M 4.A.1;     

M 4.A.2;       

M 4.A.3; PN wg potrzeb

umowa w toku do 31.12.2019; 

udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 130 270,00 zł        2 30 213,14€           

3 materiały elektryczne i elektroniczne D M 3 C PN wg potrzeb udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 130 600,00 zł        3 30 289,68€           

4

specjalistyczna chemia do utrzymania 

czystości obiektów D M.4.E PN wg potrzeb udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 172 000,00 zł        4 39 891,46€           

5 artykuły higieniczne D M.4.G PN wg potrzeb udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 147 800,00 zł        5 34 278,82€           

6

papier biurowy, materiały i galanteria 

biurowa, folie ksero oraz dyskietki, 

płyty CD, DVD, CD-R, DVD-R D M.5.A PN grudzień

umowa do 31.12.2018; udzielane 

w częściach

Dział 

Gospodarczy 149 950,00 zł        6 34 777,47€           

7 książki D

M 8.A.1; 

M 8.A.2;

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 189 950,00 zł        7 44 054,55€           

8 znakowane gadżety D M 10.C PN wg potrzeb udzielane w częściach

RKP / RMA / 

jedn. meryt. 281 500,00 zł        8 65 287,47€           
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9 umundurowanie studenckie gotowe D M 11 PN wg potrzeb udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 305 500,00 zł        9 70 853,72€           

10 dostawa energii elektrycznej D M 14.A PN

w ramach 

grupy Norda

umowa do 31.12.2018; 

powtarzające się okresowo 

Dział 

Gospodarczy 1 020 000,00 zł     10 236 565,62€        

11 aparatura analityczna (laboratoryjna) D T 1.A

zależnie od 

postępowania cały rok

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RNA 143 897,47 zł        11 33 373,72€           

12

stanowiska dydaktyczno i naukowo-

badawcze D T 1.B

zależnie od 

postępowania cały rok

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 9 871 089,79 zł     12 2 289 373,05€     

13 elektroniczne urządzenia nawigacyjne D T 1.C

zależnie od 

postępowania cały rok

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 1 221 535,37 zł     13 283 307,13€        

14 sprzęt komputerowy D T 2.A PN wg potrzeb udzielane w częściach RNA 688 959,77 zł        14 159 788,43€        

15

urządzenia, okablowanie  i materiały 

sieciowe D T 3.A; T 3.B PN wg potrzeb udzielane w częściach RNA 1 081 010,59 zł     15 250 715,63€        

16

oprogramowanie gotowe standardowe 

i specjalistyczne oraz oprogramowanie 

antywirusowe D

T 4.A; T 4.B; T 

4.C PN wg potrzeb udzielane w częściach RNA 3 025 180,26 zł     16 701 621,23€        

17 pojazdy D T9

zależnie od 

postępowania cały rok

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia

Dział 

Gospodarczy 400 000,00 zł        17 92 770,83€           

18 meble                                                                   D TM 2.A-F PN wg potrzeb udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 897 500,00 zł        18 208 154,56€        

19 sprzęt AGD D TM 3.B PN wg potrzeb udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 132 650,00 zł        19 30 765,13€           

20 wywóz nieczystości U U 3.A; SU 9.A PN

zgodnie z 

aktualnymi 

przepisami umowa na czas nieokreślony

Dział 

Gospodarczy /

RMA 373 000,00 zł        20 86 508,80€           

21 usługi hotelarskie U U 11.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 329 387,12 zł        21 76 393,79€           

22 usługi drukowania U U 20 PN wg potrzeb udzielane w częściach RKW,RKP 317 350,00 zł        22 73 602,06€           

23 Składy i publikacje książek i artykułów U U21A PN wg potrzeb udzielane w częściach jedn. meryt. 127 600,00 zł        23 29 593,90€           



24

usługi informatyczne w zakresie 

oprogramowania (tworzenie, 

wdrażanie) U U 24.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RNA 197 918,64 zł        24 45 902,69€           

25 usługi szkolenia pracowników U U 33.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 811 411,50 zł        25 188 188,30€        

26 usługi edukacyjne U U 33.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RK 2 838 321,25 zł    26 658 283,57€        

27 usługa ochrony mienia U U 34 PN lipiec

umowa w toku do 31.08.2018;

udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 157 000,00 zł        27 36 412,55€           

28 usługi transportu lotniczego U

U 35.A; 

U 35.B PN kwiecień 

umowa w toku do 19.05.2018; 

udzielane w częściach RNZ 4 267 125,58 zł     28 989 661,98€        

29 organizacja imprez studenckich U U 44 A 2

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 277 000,00 zł        29 64 243,80€           

30

usługi rekreacyjne, kulturalne i 

sportowe dla pracowników AMG U U 41.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia Dział Kadr i Płac 135 000,00 zł        30 31 310,16€           

31 ubezpieczenia grupowe na życie U U 42.A PN styczeń

umowa od 01.09.2016r. do 

30.04.2018r Dział Kadr i Płac 500 000,00 zł        31 115 963,54€        

32

umundurowanie pracownicze i 

studenckie szyte na miarę U U 44 A i B PN grudzień

umowa do 31.12.2018r. 

udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 231 500,00 zł        32 53 691,12€           

33

usługi najmu sprzętu (symulatory, 

urządzenia higieniczne, chodniki itp.) U U 46

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 169 000,00 zł        33 39 195,68€           

34

usługi specjalistyczne ( inne niż 

wymienione w niniejszym załączniku) U U 50

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 199 000,00 zł        34 46 153,49€           

35

usługa prania bielizny pościelowej, 

ręczników , obrusów U U 55.A PN grudzień

umowa do 31.12.2017r. 

udzielane w częściach

Dział Domów 

Studenckich 147 880,00 zł        35 34 297,38€           

36

konserwacja instalacji wentylacyjnej i 

klimatyzacyjnej U U 56

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia

Dział 

Techniczny 170 000,00 zł        36 39 427,60€           

37

specjalistyczne części zamienne - dla 

statków D SM 1.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 200 000,00 zł        37 46 385,42€           



38 takielunek - dla statków D SM 1.D

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 660 000,00 zł        38 153 071,87€        

39

żywność na statki - wyżywienie załogi, 

opiekunów i studentów D SM 2.A

zależnie od 

postępowania styczeń

umowa mięso-w toku do 

03.02.2018;  

umowy pozostałe - 03.02.2018r; 

uwględniające łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 1 500 000,00 zł    39 347 890,62€        

40

artykuły do kantyny i na reprezentację 

kapitana D SM 2.C

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 250 000,00 zł        40 57 981,77€           

41

paliwo żeglugowe i nieżeglugowe oraz 

oleje na statki D SM 3; SM 4

zależnie od 

postępowania 

(dostawy 

krajowe i 

zagraniczne) wg potrzeb

 uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 2 500 000,00 zł    41 579 817,71€        

42 energia elektryczna dla statków D SM 6

PN w styczniu, 

jeżeli 

zdecydowano o 

odstąpieniu od 

umowy wg potrzeb umowa na czas nieokreślony RMA 150 000,00 zł        42 34 789,06€           

43 remonty klasowe - Dar Młodzieży  U SU 1.A PN cały rok

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 300 000,00 zł        43 69 578,12€           

44 remonty klasowe - Horyzont U SU 1.B PN cały rok

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 700 000,00 zł        44 162 348,96€        

45 remonty bieżące- Dar Młodzieży U SU 2.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 500 000,00 zł        45 115 963,54€        

46 wykonanie instalacji na statkach U SU3 PN cały rok

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 500 000,00 zł        46 115 963,54€        

47

przeglądy, naprawy i serwis urządzeń 

na statkach U SU 6

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 500 000,00 zł        47 115 963,54€        



48

usługi pilotowe, holownicze, portowe, 

agencyjne - statki U SU 7

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 400 000,00 zł        48 92 770,83€           

49

ubezpieczenia majątkowe i osobowe 

statków szkolnych (dot. umów w toku) U SU 8

PN, jeżeli 

zdecydowano o 

odstąpieniu od 

umowy styczeń

umowa na czas nieokreślony; 

przy ewentualnym 

postępowaniu należy uwględnić 

wydatki na ubezpieczenia tego 

samego rodzaju w AMG tj. w 

grupie U 42.B RMA 400 000,00 zł        49 92 770,83€           

50 roboty interwencyjne RB* RB 1

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia AT 270 000,00 zł        50 62 620,31€           

51 remonty - budynek A  RB* RB 2.A PN cały rok w częściach AT 3 600 000,00 zł     51 834 937,50€        

52 remonty - budynek B  RB* RB 2.B PN cały rok w częściach AT 4 001 000,00 zł     52 927 940,26€        

53 remonty - budynek C  RB* RB 2.C PN cały rok w częściach AT 6 300 000,00 zł     53 1 461 140,62€     

54

remonty - budynek Wydziału 

Nawigacyjnego- Al. Jana Pawła II  3  RB* RB 2.N PN cały rok w częściach AT 4 500 000,00 zł     54 1 043 671,87€     

55 remonty - ul. Sędzickiego 19  RB* RB 2.SDM2 PN cały rok w częściach AT 400 000,00 zł        55 92 770,83€           

56 remonty - ul. Beniowskiego 15  RB* RB 2.SDM3 PN cały rok w częściach AT 300 000,00 zł        56 69 578,12€           

57 remonty - ul. Beniowskiego 20  RB* RB 2.SDM4 PN cały rok w częściach AT 300 000,00 zł        57 69 578,12€           

58

remonty posesji  (sieci zewnętrzne, 

oświetlenie zewnętrzne, roboty 

ziemne i drogowe itp.) RB* RB 2. POS PN cały rok w częściach AT 1 000 000,00 zł     58 231 927,08€        

59 projekty budowlane U RB 4 PN cały rok w częściach AT 1 840 000,00 zł     59 426 745,83€        

60 nadzory U RB 7

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia AT 174 000,00 zł        60 40 355,31€           

61 inne usługi łączności U U 1.E

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 500 900,00 zł        61 116 172,28€        

62

serwery, macierze dyskowe, 

urządzenia typu NAS oraz UPS D T 2.B PN wg potrzeb udzielane w częściach RNA 451 800,00 zł        62 104 784,66€        

63

inne środki trwałe o wartości pow. 

3500 zł D T 11

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RNA 255 488,20 zł        63 59 254,63€           



RB* oddzielne plany szczegółowe w AT

wprowadzone zmiany


