
 

ZPR.0320.1.2022           Polski Komitet Normalizacyjny  

Ul. Świętokrzyska 14 

00-050 Warszawa 

 

Wstępny Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w PKN na rok 2022 

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne: 

                                                 
1 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień: 

1) tryb podstawowy – bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy); 

2) tryb podstawowy – negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy); 

3) tryb podstawowy – negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy); 

4) partnerstwo innowacyjne; 

5) negocjacje bez ogłoszenia; 

6) zamówienie z wolnej ręki; 

7) konkurs; 

8) umowa ramowa. 

 
2 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług 
3 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. 

 
4 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, 

zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe). 

 
5 Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji plan 

 

Pozycja 

Planu 

Przedmiot zamówienia  Przewidyw

any tryb 

albo 

procedura 

udzielenia 

zamówieni

a1 

Orientacyjn

a wartość 

zamówienia 

(netto) 2 

Przewidywany 

termin wszczęcia 

postępowania o 

udzielenie 

zamówienia 

(kwartalnie)3 

Informacje 

dodatkowe4 

Informa

cje na 

temat 

aktualiz

acji5 

1 2 3 4 5 7 8 

1. ROBOTY BUDOWLANE 

1.1.1 x x x x x x 

2. DOSTAWY 

1.2.1 Dostawa sprzętu IT Zamówieni

e 

udzielane 

jest w 

trybie 

podstawo

wym na 

podstawie

: art. 275 

pkt 1 

ustawy 

350 000,00 II-III kwartał brak brak 

1.2.2 zapewnienie 

przedłużenia 

świadczenia usługi 

wsparcia 

technicznego dla 

produktów firmy 

Dell EMC 

Zamówieni

e 

udzielane 

jest w 

trybie 

podstawo

wym na 

podstawie

: art. 275 

pkt 1 

ustawy 

160 000,00 II-III kwartał brak brak 

3. USŁUGI 



 

  

1.3.1 Usługa wsparcia, 

utrzymania i rozwoju 

systemu Polski Zasób 

Normalizacyjny (PZN) 

 

Zamówieni

e 

udzielane 

jest w 

trybie 

podstawo

wym na 

podstawie

: art. 275 

pkt 1 

ustawy 

550000,00 I kwartał brak brak 

1.3.2 Serwis i wsparcie SAP-2 Zamówieni

e 

udzielane 

jest w 

trybie 

podstawo

wym na 

podstawie

: art. 275 

pkt 1 

ustawy 

550000,00 II kwartał brak brak 

1.3.3 Utrzymanie czystości w 

pomieszczeniach 

Polskiego komitetu 

Normalizacyjnego 

Zamówieni

e 

udzielane 

jest w 

trybie 

podstawo

wym na 

podstawie

: art. 275 

pkt 1 

ustawy 

580 000 IV kwartał Możliwe 

stosowanie 

klauzul 

społecznych. 

Planowane 

rozpoczęcie 

świadczenia 

usług 

01.01.2023 

brak 



 

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne: 

 

Pozycja 

Planu 

Przedmiot zamówienia  Przewidyw

any tryb 

albo 

procedura 

udzielenia 

zamówieni

a6 

Orientacyjn

a wartość 

zamówienia 

(netto) 7 

Przewidywany 

termin 

wszczęcia 

postępowania o 

udzielenie 

zamówienia 

(kwartalnie)8 

Informacje 

dodatkowe9 

Informa

cje na 

temat 

aktualiz

acji10 

1 2 3 4 5 7 8 

1. ROBOTY BUDOWLANE 

1.1.1 x x x x x x 

2. DOSTAWY 

1.2.1 Zaprojektowanie i 

wdrożenie Portalu 

Obsługi Klienta (POK) 

Zamówieni

e 

udzielane 

jest w 

trybie 

przetargu 

nieogranic

zonego na 

podstawie

: art. 132 

ustawy 

 

2 440 0 

000,00  
 

I kwartał  brak Brak 

3. USŁUGI 

1.3.1 Wsparcie techniczne 

Oracle 

Zamówieni

e 

udzielane 

jest w 

trybie 

przetargu 

nieogranic

zonego na 

podstawie

: art. 132 

ustawy 

1 050 000,00 II kwartał brak Brak 

 

 

 

                                                 
6 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień: 

1) przetarg nieograniczony; 

2) przetarg ograniczony; 

3) negocjacje z ogłoszeniem; 

4) dialog konkurencyjny; 

5) partnerstwo innowacyjne; 

6) negocjacje bez ogłoszenia; 

7) zamówienie z wolnej ręki; 

8) konkurs; 

9) umowa ramowa; 

10) dynamiczny system zakupów 

 
7 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług 
8 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym. 
9 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych 

zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).  

 
10 Należy wskazać, czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu 

 



Sporządził:  Koordynator ds. zamówień publicznych  

 

 

 

  

 

Zatwierdził: Prezes PKN 
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