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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 31.12.2019r. ; 

udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 201 650,00 zł        1 46 768,10€           

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

Dział 

Gospodarczy 186 300,00 zł        2 43 208,02€           

3

papier biurowy, materiały i galanteria 

biurowa, folie ksero oraz dyskietki, 

płyty CD, DVD, CD-R, DVD-R D M.5.A PN styczeń udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 157 326,22 zł        3 36 488,21€           

4 odczynniki chemiczne D M 7.H

zależnie od 

postępowania cały rok

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 245 300,00 zł        4 56 891,71€           

5 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. 199 323,81 zł        5 46 228,59€           

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

Biuro Promocji  

/ RMA / jedn. 

meryt. 504 200,00 zł        6 116 937,63€        

7 umundurowanie studenckie gotowe D M 11 PN wg potrzeb udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 427 000,00 zł        7 99 032,86€           
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8 dostawa energii elektrycznej D M 14.A PN

w ramach 

grupy Norda

umowa do 31.12.2019; 

powtarzające się okresowo 

Dział 

Gospodarczy 1 900 000,00 zł     8 440 661,46€        

9 sprzęt komputerowy D T 2.A PN wg potrzeb udzielane w częściach RNA 891 600,00 zł        9 206 786,19€        

10

serwery, macierze dyskowe, 

urządzenia typu NAS oraz UPS D T 2.B PN wg potrzeb udzielane w częściach RNA 1 958 300,00 zł     10 454 182,80€        

11

urządzenia, okablowanie  i materiały 

sieciowe D T 3.A; T 3.B PN wg potrzeb udzielane w częściach RNA 4 611 000,00 zł     11 1 069 415,78€     

12

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 2 474 342,94 zł     12 573 867,14€        

13

przyrządy kontrolno-pomiarowe i 

rejestrujące D T 6

zależnie od 

postępowania cały rok

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RNA 236 333,33 zł        13 54 812,10€           

14

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 253 400,00 zł        14 58 770,32€           

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

Dział 

Gospodarczy 552 900,00 zł        15 128 232,48€        

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

zgodnie z 

aktualnymi 

przepisami umowa na czas nieokreślony

Dział 

Gospodarczy /

RMA 310 000,00 zł        16 71 897,40€           

17 usługi hotelarskie U U 11.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 848 469,51 zł        17 196 783,06€        

18 usługi restauracyjne U U 11.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 160 927,77 zł        18 37 323,51€           

19 usługi cateringowe U U 11.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 131 285,00 zł        19 30 448,55€           

20 usługi drukowania U U 20 PN wg potrzeb udzielane w częściach

Biuro Promocji, 

Wydawnictwo 627 465,45 zł        20 145 526,23€        

21 Składy i publikacje książek i artykułów U U21A PN wg potrzeb udzielane w częściach jedn. meryt. 148 300,00 zł        21 34 394,79€           



22

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 1 065 799,12 zł     22 247 187,68€        

23 projekty sieci informatycznej U U 25.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RNA 200 000,00 zł        23 46 385,42€           

24

wykonawstwo, naprawy i konserwacja 

sieci informatycznej U U 25.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RNA 500 000,00 zł        24 115 963,54€        

25

usługi audytu zewnętrznego (m.in. 

badanie bilansu) U U 32 PN wg potrzeb udzielane w częściach jedn. meryt. 708 000,00 zł        25 164 204,37€        

26 usługi szkolenia pracowników U U 33.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 1 937 064,50 zł     26 449 257,72€        

27 usługi edukacyjne U U 33.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RK 2 546 642,13 zł    27 590 635,28€        

28 usługi transportu lotniczego U

U 35.A; 

U 35.B PN kwiecień 

umowa w toku do 01.06.2019; 

udzielane w częściach RNZ 402 905,58 zł        28 93 444,72€           

29

badania lekarskie pracownicze i 

studenckie U U 40 A i B PN wg potrzeb

umowa w toku do 30.09.2020; 

udzielane w częściach RP 268 500,00 zł        29 62 272,42€           

30

usługi rekreacyjne, kulturalne i 

sportowe dla pracowników UMG U U 41.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia Dział Kadr i Płac 145 000,00 zł        30 33 629,43€           

31 ubezpieczenia grupowe na życie U U 42.A PN styczeń umowa do 31.01.2020r Dział Kadr i Płac 505 560,00 zł        31 117 253,06€        

32

ubezpieczenia majątkowe i osobowe 

inne niż dla statków i jachtów 

szkolnych U U 42.B PN luty umowa do 31.03.2019r Kanclerz 711 247,00 zł        32 164 957,44€        

33

umundurowanie pracownicze i 

studenckie szyte na miarę U U 44 A i B PN wg potrzeb udzielane w częściach

Dział 

Gospodarczy 133 100,00 zł        33 30 869,49€           

34

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. 160 000,00 zł        34 37 108,33€           

35

Usługi w zakresie organizowania 

wystaw, targów, kongresów, 

konferencji, oficjalanych uroczystości i 

obchodów U U 48

zależnie od 

postępowania cały rok

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 152 000,00 zł        35 35 252,92€           



36

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. 327 050,00 zł        36 75 851,75€           

37

usługi sprzątania obiektów (w tym 

mycia okien) U U 51 A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia

Dział 

Gospodarczy 150 000,00 zł        37 34 789,06€           

38

przeglądy instalacji wentylacyjnej i 

klimatyzacyjnej U U 56 A PN wg potrzeb udzielane w częściach

Dział 

Techniczny 169 000,00 zł        38 39 195,68€           

39

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        39 46 385,42€           

40 takielunek - dla statków D SM 1.D

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 600 000,00 zł        40 139 156,25€        

41

żywność na statki - wyżywienie załogi, 

opiekunów i studentów D SM 2.A

zależnie od 

postępowania styczeń

umowa mięso-w toku do 

20.02.2019;  

umowy pozostałe - 07.03.2019r; 

uwględniające łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 1 500 000,00 zł    41 347 890,62€        

42

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 1 600 000,00 zł    42 371 083,33€        

43 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        43 34 789,06€           

44 remonty bieżące- Dar Młodzieży U SU 2.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 1 000 000,00 zł    44 231 927,08€        

45 wykonanie instalacji na statkach U SU3 PN cały rok

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

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



46

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        46 115 963,54€        

47

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        47 92 770,83€           

48

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 UMG tj. w 

grupie U 42.B RMA 650 000,00 zł        48 150 752,60€        

49 roboty interwencyjne RB* RB 1

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia AT 700 000,00 zł        49 162 348,96€        

50 remonty - budynek A  RB* RB 2.A PN cały rok w częściach AT 5 160 000,00 zł     50 1 196 743,74€     

51 remonty - budynek B  RB* RB 2.B PN cały rok w częściach AT 2 160 000,00 zł     51 500 962,50€        

52 remonty - budynek C  RB* RB 2.C PN cały rok w częściach AT 5 480 000,00 zł     52 1 270 960,41€     

53 remonty - budynek D  RB* RB 2.D PN cały rok w częściach AT 192 000,00 zł        53 44 530,00€           

54 remonty - budynek F RB* RB 2.F PN cały rok w częściach AT 125 000,00 zł        54 28 990,89€           

55 remonty - budynek L  RB* RB 2.L PN cały rok w częściach AT 385 000,00 zł        55 89 291,93€           

56

remonty - budynek Wydziału 

Nawigacyjnego- Al. Jana Pawła II  3  RB* RB 2.N PN cały rok w częściach AT 5 160 000,00 zł     56 1 196 743,74€     

57 remonty - ul. Sędzickiego 19  RB* RB 2.SDM2 PN cały rok w częściach AT 552 000,00 zł        57 128 023,75€        

58 remonty - ul. Beniowskiego 15  RB* RB 2.SDM3 PN cały rok w częściach AT 276 000,00 zł        58 64 011,87€           

59

remonty posesji  (sieci zewnętrzne, 

oświetlenie zewnętrzne, roboty 

ziemne i drogowe itp.) RB* RB 2. POS PN cały rok w częściach AT 7 000 000,00 zł     59 1 623 489,57€     

60 projekty budowlane U RB 4 PN cały rok w częściach AT 3 492 000,00 zł     60 809 889,37€        

61

usługi w zakresie badań naukowych i 

prac rozwojowych oraz świadczenie 

usług badawczych U U 45

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 189 927,37 zł        61 44 049,30€           

62

elektryczne i elektroniczne urządzenia 

kontrolno-pomiarowe D T 1 D PN cały rok w częściach RNA 4 997 610,16 zł     62 1 159 081,14€     



63 organizacja imprez studenckich U U41A2 PN wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 312 000,00 zł        63 72 361,25€           

64 nadzory U RB7 PN cały rok w częściach AT 128 000,00 zł        64 29 686,67€           

65

części i materiały do aparatury 

dydaktycznej i naukowo-badawczej D M 1.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 151 500,00 zł        65 35 136,95€           

66

Elektroniczne bazy czasopism, książek i 

podobnych zasobów różnych 

wydawców D M 6

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 468 000,00 zł        66 108 541,87€        

67 materiały elektroniczne D M 7.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 131 550,00 zł        67 30 510,01€           

68 inne usługi transportowe U U 7.D

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 300 948,46 zł        68 69 798,10€           

69

sprzęt foto i audiowizualny 

(multimedialny) D T7 PN cały rok w częściach RNA 248 000,00 zł        69 57 517,92€           

70 remonty klasowe - Dar Młodzieży  U SU 1.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 1 500 000,00 zł     70 347 890,62€        

71 remonty bieżące - Horyzont U SU 2.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 200 000,00 zł        71 46 385,42€           

72

specjalistyczne farby i lakiery - dla 

statków D SM 1.A PN cały rok w częściach RMA 300 000,00 zł        72 69 578,12€           

73

stanowiska dydaktyczno i naukowo-

badawcze D T 1.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 133 128,00 zł        73 30 875,99€           

74 remonty klasowe - Horyzont U SU 1.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

uwględniając łączną wartość 

tego samego rodzaju 

przedmiotów zamówienia RMA 200 000,00 zł        74 46 385,42€           



RB* oddzielne plany szczegółowe w AT

wprowadzone zmiany


