
 

 

AKADEMIA GÓRNICZO–HUTNICZA 

IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE 

 
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH 

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski 

DYREKTOR 

 
 

  al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków 
  paw. D-16 (ul. Kawiory 30, 30-055 Kraków), pok. 2.35 
  tel. 12 617 49 44, kom. 783 94 07 61   
  e–mail: marprzyb@agh.edu.pl  

 

ACMiN/0151-1/2022  Kraków, 21.04.2022 r. 

 

 

Pracownicy i Doktoranci ACMiN 
 

 

Szanowni Państwo, 

 

Przypominam zasady postępowania w zamówieniach na dostawę (urządzeń i/lub 

materiałów) lub realizację usługi finansowanych ze środków ACMiN: 

1. Zamówienia na dostawy i usługi, których wartość nie przekracza 10.000,- 

PLN brutto nie wymagają uzasadnienia wyboru dostawcy/wykonawcy. 

Udokumentowaniem zakupu jest oczywiście faktura. 

2. Zamówienia na dostawy i usługi, których wartość przekracza 10.000,- PLN brutto, 

ale nie przekracza wartości 20.000,- PLN brutto wymagają pozyskania ofert 

cenowych (tzw. rozeznanie rynku). Oferty mogą być złożone w formie  

e-maila z danej firmy. Prosimy pamiętać, aby oferty były aktualne. 

3. Zamówienia na dostawy i usługi, których wartość przekracza 20.000,- PLN brutto, 

ale nie przekracza wartości 130.000,- PLN netto, wymagają pozyskania co 

najmniej trzech ofert cenowych (tzw. pozyskanie oferty cenowej). Po dokonaniu 

wyboru oferty Administracja ACMiN przygotowuje również umowę  

z firmą na realizację danej usługi/dostawy. 

Aby rozpocząć procedurę zamawiania, bez względu na wartość zamówienia, należy 

złożyć w Administracji ACMiN zamówienie wewnętrzne. Dokument dostępny jest na 

naszej stronie www w formacie edytowalnego pdf lub excel. 

Następnie, zgodnie z wytycznymi z Działu Zamówień Publicznych AGH, należy 

sprawdzić czy zamawiany towar/wykonanie usługi nie wymaga przeprowadzenia 

procedury przetargowej. Do weryfikacji posłuży dobór odpowiedniego tzw. kodu CPV 

(zaszeregowania do konkretnych kodów CPV obowiązują dla wszystkich krajów UE). 

W tym celu należy wejść na stronę www.dzp.agh.edu.pl. Następnie, w zakładce 

"Plany zamówień Publicznych", które dostępne są na stronie: 

http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-jednostek-agh/plany-zamowien-publicznych-agh/   

można znaleźć dwa dokumenty w formacie excel – „dostawy” i „usługi”. Tam można 

wyszukać i dopasować konkretny kod CPV do planowanego przez nas zakupu np. 

materiału. Jeżeli w w/w planie nie znajdziemy odpowiedniego kodu CPV można go 

wyszukać w internecie. Uwaga: nie należy zapisywać na swoim komputerze exceli 

znajdujących się na podanej wyżej stronie www. Dokument ten jest co miesiąc 

http://www.dzp.agh.edu.pl/
http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-jednostek-agh/plany-zamowien-publicznych-agh/


aktualizowany przez Dział Zamówień Publicznych, więc należy go sprawdzać na 

bieżąco na stronie DZP. 

Procedury 1., 2. i 3. można stosować tylko jeśli wartość zakupów planowanych  

w AGH w danym roku, wraz z kosztem naszego zamówienia, pod danym kodem CPV 

nie przekracza 130.000,- PLN. 

Uwaga: wyżej wymienione sposoby realizacji zamówień nie dotyczą zakupu mebli  

i komputerów - wtedy należy złożyć dokumenty przetargowe lub kierować się 

ogólnymi umowami zawartymi przez AGH - treść umów  dostępna jest na stronie 

DZP AGH, link:  http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-jednostek-agh/umowy-

ogolnouczelniane/ 

4. Próg 130.000,- PLN 

Jeśli wartość zakupów planowanych w danym roku w AGH, wraz z kosztem naszego 

zamówienia, pod danym kodem CPV przekracza 130.000,- PLN, wymagane jest 

przeprowadzenie procedury przetargowej. 

5. Wyjątki/wyłączenia z procedur zakupowych 2., 3. i 4.: 

a) Awarie - zakup/zlecenie naprawy, możemy procedować w trybie 

niepodlegającym wyżej wymienionym wytycznym. Niezwłocznie składamy 

zamówienie wewnętrzne (wraz z ofertą) w Administracji ACMiN. 

Zgodnie z treścią ustawy PZP: "Usługi zamawiane ze względu na wyjątkową 

sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie 

mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie 

można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia". 

b) W wyjątkowych przypadkach możemy zastosować tzw. zakup w trybie  

"z wolnej ręki", o którym mowa w art. 214 ust. 1 ustawy PZP. 

Istnieją wykonawcy - firmy, które np. mają wyłączność na dostawę np. konkretnego 

materiału/wykonanie usługi, są jedynym autoryzowanym wykonawcą danej usługi 

np. prowadzą unikatowe, niepowtarzalne, autorskie usługi, których nie podejmą 

się/nie powtórzą inni wykonawcy; usługi chronione prawami autorskimi, rzeczy 

wytwarzane wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub 

rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, 

służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, 

oraz które mogą być wytwarzane tylko przez jednego wykonawcę.  

Wtedy odstępujemy od przeprowadzenia procedury zakupowej i składamy 

zamówienie do danej firmy poprzedzone konsultacją z Administracją ACMiN 

(oczywiście wg wewnętrznych zasad administracyjnych ACMiN/Uczelni). Tryb 

zamówienia „z wolnej ręki” przeprowadza się również w sytuacji, gdy procedura 

przetargowa nie przyniosła pozytywnych rezultatów, nie wpłynęły żadne oferty, lub 

oferty niespełniające wymagań/były np. niezgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia. Jednak o tym decyduje i informuje Administracja Działu Zamówień 

Publicznych AGH. 

Uwaga: jeżeli pozyskamy ofertę atrakcyjną cenowo, ale jest zawarta 

ogólnouczelniana umowa z daną firmą (podpisaną w wyniku przeprowadzenia 

przetargu), w której złożono ofertę na dokładnie ten sam towar, to musimy złożyć 

zamówienie w firmie, która wygrała przetarg. Cena towaru w tym przypadku nie ma 

znaczenia. 

Z poważaniem –  

http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-jednostek-agh/umowy-ogolnouczelniane/
http://www.dzp.agh.edu.pl/dla-jednostek-agh/umowy-ogolnouczelniane/
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