
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 1

Wersja nr 4

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.12.2021 nr 2021/BZP 00125690/04/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 29.11.2021 nr 2021/BZP 00125690/03/P)1

Zamawiający:

Nazwa: Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie Krajowy numer identyfikacyjny:2 6750007587

Adres: ul. św. Tomasza 43

Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-027 Kraj: Polska

Adres strony internetowej: https://www.amuz.krakow.pl/

Adres poczty elektronicznej: zp@amuz.krakow.pl Numer telefonu kontaktowego: +48 12 422 04 55

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | uczelnia publiczna

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy: 
1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka
budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).



1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zamówienia4
Orientacyjna wartość

zamówienia5
Przewidywany termin

wszczęcia postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat
aktualizacji8

1 2 3 4 5 6 7

1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

1.1.1

Remont dachu w zakresie wymiany
pokrycia dachowego, części więźby
dachowej i stropów wraz z instalacją
odgromową i oświetleniową w
budynku przy ul. Potebni 7 w
Krakowie (I etap inwestycji)

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

1 743 225,52 PLN III kwartał 2021

Zamówienie jest odpowiednie
dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: I etap
inwestycji "Modernizacja
budynku Akademii Muzycznej
im. Krzysztofa Pendereckiego
w Krakowie przy ul. Potebni
7” Zamówienie powtórne -
wszczęte /ogłoszenie o
zamówieniu nr 2021/BZP
00106138/01 z dnia 2021-07-
06

1.1.2

Roboty realizujące program prac
konserwatorskich dla wnętrz
budynku przy ul. Potebni 7 w
Krakowie wraz z robotami
instalacyjnymi polegającymi na
wymianie grzejników (II etap
inwestycji))

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy

417 766,46 PLN III kwartał 2021

Zamówienie jest odpowiednie
dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe: II etap
inwestycji "Modernizacja
budynku Akademii Muzycznej
im. Krzysztofa Pendereckiego
w Krakowie przy ul. Potebni
7”

2    .    D    O    S    T    A    W    Y



1.2.1

Dostawa różnych mebli biurowych i
szkolnych (w tym krzesła, krzesła z
pulpitem, fotele obrotowe, biurka,
stoły, kontenerki, szafy aktowe i
ubraniowe) oraz tapczanów
jednoosobowych i dwuosobowych

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

209 581,31 PLN grudzień 2021

Zamówienie jest odpowiednie
dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Zamówienie będzie udzielane
z podziałem na części

1.2.2

Dostawa różnych mebli biurowych i
szkolnych - zmiana/ uzupełnienie
poz. 1.2.1 Planu, w tym poprzez
wycofanie foteli obrotowych i szaf
ubraniowych oraz zwiększenie
wolumenu pozostałych rodzajów
mebli

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

8 260,00 PLN grudzień 2021

Zamówienie jest odpowiednie
dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Niniejsza poz. stanowi
modyfikację poz. 1.2.1. Planu
- łączna orientacyjna wartość
poz. dot. dostaw mebli po
zmianie wynosi 217 841,31 zł
netto (1.2.1+1.2.2).
Zamówienie udzielane z
podziałem na części.

dodana pozycja

3    .    U    S    Ł    U    G    I
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1.3.1

Świadczenie kompleksowej obsługi
„Florianki” - Auli Koncertowej AMKP
przy ul. Sereno Fenna 15 w
Krakowie

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

250 621,46 PLN I kwartał 2021

Zamówienie jest odpowiednie
dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Zamówienie udzielone
/Ogłoszenie o wyniku nr
2021/BZP 00027735/01 z
dnia 2021-04-06

1.3.2

Świadczenie usług ochroniarskich w
budynkach Akademii Muzycznej im.
Krzysztofa Pendereckiego w
Krakowie

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

220 663,22 PLN I kwartał 2021

Zamówienie jest odpowiednie
dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): TAK
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Zamówienie udzielone/
Ogłoszenie o wyniku nr
2021/BZP 00040835/01 z
dnia 2021-04-26

1.3.3

Świadczenie kompleksowych usług
sprzątania i utrzymania czystości w
budynku Akademii Muzycznej im.
Krzysztofa Pendereckiego w
Krakowie oraz terenu wokół tego
budynku

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

576 000,00 PLN I kwartał 2021

Zamówienie jest odpowiednie
dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Zamówienie udzielone/
Ogłoszenie o wyniku nr
2021/BZP 00040834/01 z
dnia 2021-04-26
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1.3.4

Wykonanie nagrań audio i wideo
orkiestr Akademii Muzycznej im.
Krzysztofa Pendereckiego w
Krakowie w okresie marzec – maj
2021r.

Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

204 065,04 PLN I kwartał 2021

Zamówienie jest odpowiednie
dla MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Zamówienie udzielone/
Ogłoszenie o wyniku nr
2021/BZP 00027760/01 z
dnia 2021-04-06 ze zm.

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zamówienia4
Orientacyjna wartość

zamówienia5
Przewidywany termin

wszczęcia postępowania6 Informacje dodatkowe7 Informacja na temat
aktualizacji8

1 2 3 4 5 6 7

4 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.

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.



2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja
Planu

Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zamówienia9
Orientacyjna wartość

zamówienia10
Przewidywany termin

wszczęcia postępowania11 Informacje dodatkowe12 Informacja na temat
aktualizacji13

1 2 3 4 5 6 7

2    .    D    O    S    T    A    W    Y

2.2.1
Dostawa fortepianów, pianin i
organów elektronicznych

Zamówienie udzielane jest w trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

2 321 465,04 PLN III / IV kwartał 2021

Zamówienie jest odpowiednie dla
MŚP: TAK
Zamówienie strategiczne (zielone,
społeczne, innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone: NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
Informacje dodatkowe:
Zamówienie jest udzielane w
częściach. W zakresie dwóch
wyodrębnionych części -
fortepiany i pianina zastosowano
tryb przetargu nieograniczonego -
zostało wszczęte/ ogłoszenie o
zamówieniu przekazane do
publikacji do Dz.U. UE w dniu
15.07.2021 r. i opublikowane w
Dz.U. UE 2021/S 138-366586 z
dnia 20.07.2021 r. Dostawa
organów elektronicznych o
orientacyjnej wartości 106 000 zł
netto stanowi również
wyodrębnioną część zamówienia -
zostanie udzielone na zasadzie
art. 30 ust. 4 ustawy Pzp.

9 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.



10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.


