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1

części i materiały do aparatury 

dydaktycznej i naukowo-badawczej D M.1.A

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 160 900,00 zł                 1 37 687,68€           32 180,00 zł          7 537,54€                     

2

materiały eksploatacyjne i akcesoria do 

drukarek, ksero, maszyn liczących itp. 

(bębny, tusze, tonery, taśmy) D M 2

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego

umowa w toku do 10.12.2021r.; 

udzielane w częściach

Dział Logistyki i 

Transportu 385 069,00 zł                 2 90 194,88€           77 013,80 zł          18 038,98€                   

3 chemia gospodarcza D M 4.A.1

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego udzielane w częściach

Dział Logistyki i 

Transportu 126 650,00 zł                 3 29 665,28€           25 330,00 zł          5 933,06€                     

4 artykuły higieniczne D M 4 G

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego udzielane w częściach

Dział Logistyki i 

Transportu 127 800,00 zł                 4 29 934,65€           25 560,00 zł          5 986,93€                     

5

papier biurowy, materiały i galanteria 

biurowa, folie ksero oraz dyskietki, 

płyty CD, DVD, CD-R, DVD-R D M.5.A

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego

umowa w toku do 03.03.2021; 

udzielane w częściach

Dział Logistyki i 

Transportu 243 160,00 zł                 5 56 955,47€           48 632,00 zł          11 391,09€                   

6 odczynniki chemiczne D M 7.H

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego udzielane w częściach jedn. meryt. 331 600,00 zł                 6 77 670,81€           66 320,00 zł          15 534,16€                   

7 książki D

M 8.A.1; 

M 8.A.2;

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia

Biblioteka Główna / 

jedn. meryt. 150 550,00 zł                7 35 263,39€           30 110,00 zł          7 052,68€                     

8 znakowane gadżety D M 10.C

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy udzielane w częściach

Dział Promocji i 

Marketingu  / Dział 

Armatorski i Praktyk 

Morskich / jedn. meryt. 609 320,00 zł                 8 142 721,29€         121 864,00 zł        28 544,26€                   

9 umundurowanie studenckie gotowe D M 11

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy udzielane w częściach

Dział Logistyki i 

Transportu 551 000,00 zł                 9 129 060,97€         110 200,00 zł        25 812,19€                   

10 dostawa energii elektrycznej D M 14.A

zależnie od 

postępowania

w ramach 

grupy Norda nie dotyczy

umowa do 31.12.2021; 

powtarzające się okresowo Dział Gospodarczy 1 260 000,00 zł              10 295 130,35€         252 000,00 zł        59 026,07€                   

11 aparatura analityczna (laboratoryjna) D T 1.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego udzielane w częściach RNA 985 000,00 zł                 11 230 716,98€         197 000,00 zł        46 143,40€                   

12

stanowiska dydaktyczno i naukowo-

badawcze D T 1 B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia jedn. meryt. 466 478,00 zł                 12 109 263,35€         93 295,60 zł          21 852,67€                   

13 elektroniczne urządzenia nawigacyjne D T 1 C

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 571 535,37 zł                 13 133 870,98€         114 307,07 zł        26 774,20€                   
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elektryczne i elektroniczne urządzenia 

kontrolno-pomiarowe D T.1.D

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia RNA 1 250 110,16 zł              14 292 813,85€         250 022,03 zł        58 562,77€                   

15 sprzęt komputerowy D T 2.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego udzielane w częściach RNA 1 637 650,00 zł              15 383 587,47€         327 530,00 zł        76 717,49€                   

16

serwery, macierze dyskowe, urządzenia 

typu NAS oraz UPS D T 2.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego udzielane w częściach RNA 1 634 600,00 zł              16 382 873,07€         326 920,00 zł        76 574,61€                   

17 urządzenia sieciowe D T 3.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy udzielane w częściach RNA 1 521 900,00 zł              17 356 475,30€         304 380,00 zł        71 295,06€                   

18

oprogramowanie gotowe standardowe 

i specjalistyczne oraz oprogramowanie 

antywirusowe D

T 4.A; T 4.B; T 

4.C

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy udzielane w częściach RNA 1 057 592,94 zł              18 247 720,46€         211 518,59 zł        49 544,09€                   

19 uaktualnienie licencji D T 4 D

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia RNA 172 235,00 zł                 19 40 342,68€           34 447,00 zł          8 068,54€                     

20

przyrządy kontrolno-pomiarowe i 

rejestrujące D T 6

zależnie od 

postępowania cały rok nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia RNA 153 500,00 zł                 20 35 954,37€           30 700,00 zł          7 190,87€                     

21

sprzęt foto i audiowizualny 

(multimedialny) D T 7

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego udzielane w częściach RNA 409 000,00 zł                 21 95 800,25€           81 800,00 zł          19 160,05€                   

22 pojazdy D T 9 A

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego udzielane w częściach

Dział Logistyki i 

Transportu 469 000,00 zł                 22 109 854,07€         93 800,00 zł          21 970,81€                   

23 inne o wartości pow. 3500 zł D T 11

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia RNA 239 000,00 zł                 23 55 981,07€           47 800,00 zł          11 196,21€                   

24 meble                                                                   D TM 2.A-F

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb 

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego udzielane w częściach

Dział Logistyki i 

Transportu 559 000,00 zł                 24 130 934,81€         111 800,00 zł        26 186,96€                   

25 wywóz nieczystości U U 3.A; SU 9.A

zamówienie 

klasyczne

zgodnie z 

aktualnymi 

przepisami nie dotyczy umowa na czas nieokreślony

Dział Gospodarczy / 

Dział Armatorski i 

Praktyk Morskich 311 000,00 zł                 25 72 845,67€           62 200,00 zł          14 569,13€                   

26 przewozy autokarowe U U 7.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy udzielane w częściach jedn. meryt. 181 300,00 zł                 26 42 465,98€           36 260,00 zł          8 493,20€                     

27 inne usługi transportowe U U 7.D

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 198 785,26 zł                 27 46 561,56€           39 757,05 zł          9 312,31€                     

28 usługi hotelarskie U U 11.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb usługa społeczna

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 546 554,51 zł                28 128 019,70€         109 310,90 zł        25 603,94€                   

29 usługi restauracyjne U U 11.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb usługa społeczna

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 271 477,77 zł                29 63 588,36€           54 295,55 zł          12 717,67€                   

30 usługi cateringowe U U 11.C

zależnie od 

postępowania wg potrzeb usługa społeczna

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 255 125,00 zł                30 59 758,04€           51 025,00 zł          11 951,61€                   

31

serwis, naprawy i przeglądy - 

aparatura laboratoryjna U U 12 D

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 165 500,00 zł                31 38 765,14€           33 100,00 zł          7 753,03€                     

32 wykonanie sprzętu laboratoryjnego U U 14.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 556 000,00 zł                32 130 232,12€         111 200,00 zł        26 046,42€                   



33

naprawy i konserwacje sprzętu 

laboratoryjnego U U 14.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 199 400,00 zł                33 46 705,55€           39 880,00 zł          9 341,11€                     

34 usługi drukowania U U 20

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy udzielane w częściach

Dział Promocji i 

Marketingu  / 

Wydawnictwo / Rektor 695 280,00 zł                 34 162 855,74€         139 056,00 zł        37 770,66€                   

35 składy i publikacje książek i artykułów U U21A

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 198 300,00 zł                 35 46 447,90€           39 660,00 zł          10 772,52€                   

36

usługi informatyczne w zakresie 

oprogramowania (tworzenie, 

wdrażanie, opieka serwisowa i 

powdrożeniowa) U U 24.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia RNA 1 446 680,00 zł              36 338 856,49€         289 336,00 zł        78 590,00€                   

37 usługi tworzenia stron internetowych U U 24.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia RNA 230 095,12 zł                 37 53 895,28€           46 019,02 zł          12 499,78€                   

38

serwis i naprawy – serwery macierzowe 

ups, urządzenia nas U U 25.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia RNA 225 000,00 zł                 38 52 701,85€           45 000,00 zł          12 222,99€                   

39

serwis i naprawy – urządzenia sieciowe 

(routery, switche) U U 25 B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia RNA 163 000,00 zł                 39 38 179,56€           32 600,00 zł          8 854,87€                     

40 usługi szkolenia pracowników U U 33.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb usługa społeczna

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia jedn. meryt. 1 417 064,50 zł              40 331 919,64€         283 412,90 zł        66 383,93€                   

41 usługi edukacyjne U U 33.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb usługa społeczna

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia RK 2 334 482,13 zł             41 546 806,77€         466 896,43 zł        109 361,35€                 

42 usługi transportu lotniczego U

U 35.A; 

U 35.B

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy

umowa w toku do 31.12.2021; 

udzielane w częściach

Zespół ds. współpracy z 

zagranicą 363 075,58 zł                 42 85 043,35€           72 615,12 zł          17 008,67€                   

43

przeglądy i pomiary instalacji 

elektrycznej U 39 A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy udzielane w częściach Dział Techniczny 213 000,00 zł                 43 49 891,08€           42 600,00 zł          9 978,22€                     

44

badania lekarskie pracownicze i 

studenckie U U 40 A i B

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy

umowa w toku do 30.09.2024r. 

udzielane w częściach RP, jedn. mert. 735 048,00 zł                 44 172 170,61€         147 009,60 zł        34 434,12€                   

45 organizacja imprez studenckich U U 41 A 2

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia

Prorektor ds. 

Studenckich 602 000,00 zł                 45 141 006,72€         120 400,00 zł        28 201,34€                   

46

usługi rekreacyjne, kulturalne i 

sportowe dla pracowników UMG U U 41.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb usługa społeczna

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia Dział Kadr i Płac 255 000,00 zł                 46 59 728,76€           51 000,00 zł          11 945,75€                   

47

ubezpieczenia majątkowe i osobowe 

inne niż dla statków i jachtów szkolnych U U 42.B

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy umowa do 31.03.2022r Kanclerz 380 100,00 zł                 47 89 030,99€           76 020,00 zł          17 806,20€                   

48

umundurowanie pracownicze i 

studenckie szyte na miarę U U 44 A i B

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy udzielane w częściach

Dział Logistyki i 

Transportu 134 000,00 zł                 48 31 386,88€           26 800,00 zł          6 277,38€                     

49

usługi w zakresie badań naukowych i 

prac rozwojowych oraz świadczenie 

usług badawczych U U 45

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 487 486,74 zł                 49 114 184,23€         97 497,35 zł          22 836,85€                   

50

usługi najmu sprzętu (symulatory, 

urządzenia higieniczne, chodniki itp.) U U 46

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia jedn. meryt. 232 000,00 zł                 50 54 341,46€           46 400,00 zł          10 868,29€                   



51

Usługi w zakresie organizowania 

wystaw, targów, kongresów, 

konferencji, oficjalanych uroczystości i 

obchodów U U 48

zależnie od 

postępowania cały rok usługa społeczna

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia jedn. meryt. 271 000,00 zł                 51 63 476,45€           54 200,00 zł          12 695,29€                   

52

usługi specjalistyczne ( inne niż 

wymienione w niniejszym załączniku) U U 50

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia jedn. meryt. 405 500,00 zł                52 94 980,44€           81 100,00 zł          18 996,09€                   

53

usługa prania bielizny pościelowej, 

ręczników , obrusów U U 55A

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy udzielane w częściach

Dział Domów 

Studenckich 148 100,00 zł                53 34 689,53€           29 620,00 zł          6 937,91€                     

54

przeglądy instalacji wentylacyjnej i 

klimatyzacyjnej U U 56 A

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy

umowa w toku do 31.12.2021r.

udzielane w częściach Dział Techniczny 281 000,00 zł                54 65 818,75€           56 200,00 zł          13 163,75€                   

55 bieżąca obsługa prawna uczelni U U 59 A

zamówienie 

klasyczne wg potrzeb nie dotyczy udzielane w częściach Rektor 600 000,00 zł                55 140 538,26€         120 000,00 zł        28 107,65€                   

56

specjalistyczne części zamienne - dla 

statków D SM 1.B

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia

Dział Armatorski i 

Praktyk Morskich 210 000,00 zł                56 49 188,39€           42 000,00 zł          9 837,68€                     

57

specjalistyczne materiały na statki w 

tym m.in. hydrauliczne, elektryczne, 

techniczne i inne D SM 1.C

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia

Dział Armatorski i 

Praktyk Morskich 255 000,00 zł                57 59 728,76€           51 000,00 zł          11 945,75€                   

58

specjalistyczne urządzenia na statki, 

inwentarz i inne D SM 1 K

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia

Dział Armatorski i 

Praktyk Morskich 490 000,00 zł                58 114 772,91€         98 000,00 zł          22 954,58€                   

59

żywność na statki - wyżywienie załogi, 

opiekunów i studentów D SM 2.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego

postępowania w toku 

umowa mięso-od czerwca  2022r;  

umowy pozostałe - od marca 2022r; 

uwględniające łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia

Dział Armatorski i 

Praktyk Morskich 1 450 000,00 zł             59 339 634,13€         290 000,00 zł        67 926,83€                   

60

paliwo żeglugowe i nieżeglugowe oraz 

oleje na statki D SM 3; SM 4

zależnie od 

postępowania 

(dostawy krajowe i 

zagraniczne) wg potrzeb

w miarę potrzeb zastosowanie 

oznakownia ekologicznego

 uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia

Dział Armatorski i 

Praktyk Morskich 2 555 000,00 zł             60 598 458,76€         511 000,00 zł        119 691,75€                 

61 energia elektryczna dla statków D SM 6

zamówienie 

klasyczne w 

styczniu, jeżeli 

zdecydowano o 

odstąpieniu od 

umowy wg potrzeb nie dotyczy umowa na czas nieokreślony 

Dział Armatorski i 

Praktyk Morskich 220 000,00 zł                 61 51 530,70€           44 000,00 zł          10 306,14€                   

62

przeglądy i atestacja sprzętu 

ratowniczego na statkach U SU 4.A

zależnie od 

postępowania wg potrzeb

w miarę potrzeb zatrudnienie 

na umowę o pracę

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia

Dział Armatorski i 

Praktyk Morskich 167 000,00 zł                 62 39 116,48€           33 400,00 zł          7 823,30€                     

63

przeglądy, naprawy i serwis urządzeń 

na statkach U SU 6

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia

Dział Armatorski i 

Praktyk Morskich 1 900 000,00 zł              63 445 037,83€         380 000,00 zł        89 007,57€                   

64

usługi pilotowe, holownicze, portowe, 

agencyjne - statki U SU 7

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia

Dział Armatorski i 

Praktyk Morskich 140 000,00 zł                 64 32 792,26€           28 000,00 zł          6 558,45€                     

65

ubezpieczenia majątkowe i osobowe 

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

zamówienie 

klasyczne, jeżeli 

zdecydowano o 

odstąpieniu od 

umowy styczeń nie dotyczy umowa na czas nieokreślony

Dział Armatorski i 

Praktyk Morskich 380 000,00 zł                 65 89 007,57€           76 000,00 zł          17 801,51€                   



66 zapewnienie załogi na statek Imor U SU 11

zależnie od 

postępowania cały rok

w miarę potrzeb zatrudnienie 

na umowę o pracę

umowy do marca 2021r.

w częściach Instytut Morski 1 000 000,00 zł              66 234 230,44€         200 000,00 zł        46 846,09€                   

67 roboty interwencyjne RB* RB 1

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego samego 

rodzaju przedmiotów zamówienia Dział Techniczny 730 000,00 zł                 67 170 988,22€         146 000,00 zł        34 197,64€                   

68 remonty - budynek A  RB* RB 2.A

zamówienie 

klasyczne cały rok

w miarę potrzeb zatrudnienie 

na umowę o pracę w częściach Dział Techniczny 1 549 000,00 zł              68 362 822,95€         309 800,00 zł        72 564,59€                   

69 remonty - budynek C  RB* RB 2.C

zamówienie 

klasyczne cały rok

w miarę potrzeb zatrudnienie 

na umowę o pracę w częściach Dział Techniczny 748 000,00 zł                 69 175 204,37€         149 600,00 zł        35 040,87€                   

70

remonty - budynek Wydziału 

Nawigacyjnego- Al. Jana Pawła II  3  RB* RB 2.N

zamówienie 

klasyczne cały rok

w miarę potrzeb zatrudnienie 

na umowę o pracę w częściach Dział Techniczny 400 000,00 zł                 70 93 692,17€           80 000,00 zł          18 738,43€                   

71

remonty posesji  (sieci zewnętrzne, 

oświetlenie zewnętrzne, roboty ziemne 

i drogowe itp.) RB* RB 2. POS

zamówienie 

klasyczne cały rok

w miarę potrzeb zatrudnienie 

na umowę o pracę w częściach Dział Techniczny 207 000,00 zł                 71 48 485,70€           41 400,00 zł          9 697,14€                     

72 awarie RB* RB 3

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia Dział Techniczny 200 000,00 zł                 72 46 846,09€           40 000,00 zł          9 369,22€                     

73 projekty budowlane RB* RB 4

zamówienie 

klasyczne cały rok

projektowanie zgodne z 

aspektami społecznymi w częściach Dział Techniczny 300 000,00 zł                 73 70 269,13€           60 000,00 zł          14 053,83€                   

74 nadzory RB* RB7

zależnie od 

postępowania wg potrzeb nie dotyczy

uwględniając łączną wartość tego 

samego rodzaju przedmiotów 

zamówienia Dział Techniczny 565 000,00 zł                 74 132 340,20€         113 000,00 zł        26 468,04€                   

RB* oddzielne plany szczegółowe w ATT

wprowadzone zmiany


