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Wykaz centrów kompetencyjnych 

I. Obszary i centra kompetencyjne  

Obszar Lp. Przedmiot zamówienia Centrum kompetencyjne 

1  2  3  4  

Budynki 

1.  projektowanie DPI 

2.  nadzory DPI 

3.  roboty budowlane DPI 

Budynki - eksploatacja 

4.  naprawa i konserwacja instalacji budynkowych (gazowych) DPI, DAG 

5.  naprawa i konserwacja instalacji budynkowych (elektrycznych) DPI, DAG 

6.  naprawa i konserwacja instalacji budynkowych (mechanicznych) DPI, DAG 

7.  naprawa i konserwacja centralnego ogrzewania DPI, DAG 

8.  naprawa i konserwacja układów chłodzących DPI, DAG 

9.  naprawa i konserwacja wind DAG 

10.  naprawa i konserwacja domofonów, żaluzji, rolet elektrycznych itp. DAG 

11.  usługi kontroli systemu wentylacji DPI, DAG 

12.  usługi ochrony przeciwpożarowej (w tym monitoring, konserwacja, przegląd) IOPP 

13.  usługi nadzoru przy użyciu alarmu w zakresie ochrony i bezpieczeństwa STA 

14.  sprzęt gaśniczy/ ratowniczy i bezpieczeństwa IOPP  

15.  rolety wewnętrzne DAG  

16.  brezenty, markizy, zasłony DAG 

Media 

17.  dostawa energii cieplnej DPI, DAG 

18.  gaz ziemny DPI, DAG 

19.  dostawa energii elektrycznej, przesył energii elektrycznej DPI, DAG 

20.  dostawa wody i odprowadzanie ścieków  DPI, DAG 
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Utrzymanie czystości 

21.  usługi utylizacji nieczystości 

 
DAG 

22.  usługi recyklingu odpadów  DAG 

23.  usługi wywozu odpadów DAG 

24.  usługi sprzątania oraz sanitarne na obszarach miejskich (np. odśnieżanie) DAG 

25.  usługi sprzątania budynków DAG 

26.  dzierżawa mat czyszczących  DAG 

27.  usługi czyszczenia okien (z uprawnieniami) DAG 

28.  usługi czyszczenia pieców i kominów  DPI, DAG 

29.  usługi dezynfekcji i dezynsekcji DAG 

30.  usługi odszczurzania  DAG 

31.  usługi prania i czyszczenia na sucho DAG 

32.  usługi prania i odbierania pościeli domy studenckie, ośrodki wypoczynkowe 

33.  artykuły czystościowe i chemia gospodarcza DAG, domy studenckie 

34.  chemikalia do basenu domy studenckie 

Bezpieczeństwo 

35.  usługi ochroniarskie (ochrona budynków i terenów przyległych)  DAG 

36.  usługi ochroniarskie (zabezpieczenie porządku podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych, itp.)  BSS 

37.  usługi nadzoru przy użyciu alarmu w zakresie ochrony i bezpieczeństwa STA 

Telekomunikacja 

38.  usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego DTK 

39.  usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury radiotelefonicznej (konserwacja systemów radiokomunikacyjnych) DTK 

40.  usługi w zakresie konserwacji sieci telefonicznej  DTK 

41.  usługi telefoniczne i przesyłu danych w tym usługi telefonii komórkowej DTK 

42.  wyspecjalizowane branżowe usługi sieci telefonicznych (dzierżawa światłowodów) DTK 

43.  usługi pocztowe i kurierskie DAG 
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Informatyczny 

44.  
sprzęt komputerowy, w tym m.in.: komputery osobiste,  monitory, akcesoria komputerowe, części komputerowe, drukarki, skanery, 

urządzenia peryferyjne 
CI 

45.  serwery CI 

46.  urządzenia sieciowe wraz z częściami CI 

47.  oprogramowanie, licencje, bazy danych CI 

48.  usługi tworzenia stron internetowych CI 

49.  podpisy elektroniczne CI 

Transport 

50.  wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą DAG 

51.  wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu towarów wraz z kierowcą DAG 

52.  usługi publicznego transportu kolejowego CWM 

53.  usługi transportu lotniczego  CWM 

54.  wynajem śródlądowych jednostek pływających wraz z załogą BSS 

Samochody 

55.  usługi w zakresie napraw i konserwacji DAG 

56.  usługi mycia samochodów DAG 

57.  usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych DAG 

58.  zakup samochodów i części do nich DAG 

59.  zakup paliw (benzyna, olej napędowy) DAG 

Meble i wyposażenie 

60.  meble biurowe DAG 

61.  szafki pracownicze DAG 

62.  wyposażenie domowe (kosze, wiadra, miski, suszarki, wycieraczki itp.;) DAG 

63.  rzeczy do dekoracji (lustra, ozdoby, wazony, choinki, obrazki) DAG 

64.  zastawy kuchenne (nakrycia stołowe, naczynia do gotowania i obróbki żywności) DAG 

65.  wyroby włókiennicze domowe (koce, bielizna pościelowa, bielizna stołowa, zasłony, firany) domy studenckie, ośrodki wypoczynkowe 

66.  rolety wewnętrzne, żaluzje, markizy DAG 

67.  
sprzęt gospodarstwa domowego (całość AGD- chłodziarki, zamrażarki, kuchenki elektryczne, roboty kuchenne, zmywarki, pralki, 

suszarki itp.;) 
DAG 

68.  sprzęt RTV domy studenckie, ośrodki wypoczynkowe 
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Materiały budowlane 

69.  maszyny i sprzęt budowlany ZKR 

70.  materiały konstrukcyjne (cement, gips, zaprawy, cegła, płyty gipsowe itp.;) ZKR 

71.  rury i osprzęt ZKR 

72.  okna, drzwi i podobne elementy ZKR 

73.  kabel, drut i podobne w tym drobne artykuły metalowe blacha folia, gwoździe, wkrętki ZKR 

74.  grzejniki i kotły grzewcze ZKR 

75.  farby, lakiery, mastyksy ZKR 

Materiały elektryczne 

76.  
maszyny, urządzenia, aparatura i wyroby elektryczne, oświetlenie (w tym specjalistyczne, niezbędne dla wydarzeń kulturalnych 

i rozrywkowych) 
ZKR 

77.  urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne (żarówki, lampy, oprawy oświetleniowe i ich części) ZKR 

78.  sprzęt i aparatura elektryczna (transformatory, skrzynki, obwody, styki) ZKR 

Ogrodnicze 

79.  usługi ogrodnicze w tym okrzesywanie drzew, przycinanie żywopłotów, sadzenie roślin, utrzymanie terenów zielonych) DAG 

80.  żywe rośliny, bulwy, korzenie sadzonek, rozsady, drzewa , krzewy DAG 

81.  kwiaty cięte (w tym wiązanki, wieńce, stroiki, kompozycje kwiatowe) DAG 

82.  różny sprzęt ogrodniczy (kosiarki, wykaszarki, traktory, nożyce spalinowe, odkurzacze do liści itp.;) DAG 

83.  materiały do zagospodarowania terenu DAG 

84.  meble ogrodowe DAG 

Różne 

85.  książki BG 

86.  prasa DAG 

87.  druki, wizytówki DAG 

88.  odzież, obuwie DAG 

89.  materiały (edukacyjne, do zabawy, inne) dla Przedszkola  DSoc 

90.  pieczęcie, wizytówki DAG 
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Promocja 

91.  usługi badania rynku (w tym monitoring mediów) BKP 

92.  usługi w zakresie promocji (reklamy, informacje, np. w internecie) BKP 

93.  usługi w zakresie promocji (reklamy, informacje, np. w środkach masowego przekazu) BKP 

94.  usługi w zakresie promocji (reklamy, informacje, np. w środkach komunikacji miejskiej) BKP 

95.  
usługi w zakresie promocji (związane z konsumpcją w tym pierniki świąteczne, cukierki, popcorn, kiełbaski grillowe, wata cukrowa, 

np.) 
BKP 

96.  
usługi w zakresie promocji (związane z produkcją odzieży reklamowej z logo w tym czapki, koszulki, krawaty, apaszki, chusty, 

skarpety, np.) 
BKP 

97.  
usługi w zakresie promocji (związane z produkcją gadżetów papierowych w tym kartki reklamowe, banery, plakaty, kalendarze, 

notesy, wlepki, np.) 
BKP 

98.  
usługi w zakresie promocji (związane z produkcją gadżetów pozostałych w tym balony, gniotki, torby, plecaki, maskotki, długopisy, 

przypinki, itp.) 
BKP 

99.  
usługi w zakresie promocji (związane z organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych, rocznicowych, świątecznych [nietypowe] – 

warsztaty z klockami lego, gry miejskie, szczudła, bańki, trampoliny, parady, itp.) 
BKP 

100.  usługi drukowania, wydawanie książek, plakatów, itp. BKP 

Hotele i catering 

101.  usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu hotelarskiego domy studenckie, ośrodki wypoczynkowe 

102.  hotelarskie usługi noclegowe BSS 

103.  usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji (bez noclegu) wydziały 

104.  usługi w zakresie schronisk młodzieżowych  BSS 

105.  usługi w zakresie pól kempingowych BSS 

106.  usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe (inne niż hotelowe) BSS 

107.  usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków (posiłki poza PW) CWM 

108.  usługi dostarczania posiłków (catering) DAG 

109.  żywność i napoje DAG, ośrodki wypoczynkowe 

Zdrowie 

110.  usługi medyczne DAG 

111.  usługi sportowe (np. usługi o charakterze sportowym i rekreacyjnym) SWFiS 

112.  artykuły i sprzęt sportowy SWFiS 

Szkolenia 
113.  szkolenia planowane DSK 

114.  szkolenia nieplanowane DSK 
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Usługi finansowe 

115.  ubezpieczenia osobowe – NNW, koszty leczenia, Pracownicze Programy Kapitałowe KS/KA 

116.  ubezpieczenia majątkowe – oc pojazdów, oc prowadzonej działalności, ubezpieczenia od uszkodzenia czy utraty DAG 

117.  usługi bankowe KK 

118.  usługi audytu – audytu, projektów wydziały 

119.  usługi audytu finansowego – badanie sprawozdania KK 

Usługi doradcze 

120.  usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej BOP 

121.  usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich CZIiTT 

122.  usługi prawne w zakresie dokumentów oraz uwierzytelnienia BOP 

123.  usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego CI 

Tłumaczenia 
124.  usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych  SJO 

125.  usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych ustnych                          SJO 

Sztuka 

126.  instrumenty ORK 

127.  usługi fotograficzne BKP 

128.  usługi kinematograficzne i wideo (np. produkcja filmów reklamowych, instruktażowych) BKP 

129.  usługi dystrybucji filmów kinowych oraz taśm wideo BKP 

130.  usługi studiów radiowych lub sprzętu radiowego (np. nagranie dźwięku, płyt) BKP 

131.  usługi artystyczne (koncerty, imprezy artystyczne organizowane poza Juwenaliami)  BSS 

132.  usługi artystyczne (podczas Juwenaliów) BSS 

133.  usługi świadczone przez kompozytorów ZPiT 

134.  usługi świadczone przez indywidualnych artystów (autorzy tekstów) ZPiT 

135.  usługi świadczone przez indywidualnych artystów (wokalnych) ZPiT 

136.  usługi świadczone przez indywidualnych artystów (instrumentalnych) ZPiT 

137.  usługi świadczone przez indywidualnych artystów (od ruchu, tańca, choreografii) ZPiT 

138.  usługi świadczone przez indywidualnych artystów (wykonanie scenografii) ZPiT 

139.  usługi świadczone przez indywidualnych artystów (autorów aranżacji i opracowań) ZPiT 

140.  usługi krawieckie ZPiT 

141.  usługi strojenia instrumentów ZPiT 
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Wydarzenia – zaplecze 

techniczne 

142.  oświetlenie DAG, BSS 

143.  nagłośnienie DAG, BSS 

144.  budowa scen DAG, BSS 

Dydaktyka i badania 

145.  usługi dla celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych, rozwojowych wydziały 

146.  urządzenia specjalistyczne, aparatura wydziały 

147.  materiały eksploatacyjne do urządzeń specjalistycznych wydziały 

148.  odczynniki chemiczne DAG, wydziały 

149.  koła naukowe - różne BSS 

Artykuły biurowe 

150.  
różny sprzęt i artykuły biurowe (artykuły papierowe, artykuły piśmienne, materiały z plastiku - segregatory, koszulki, itp. artykuły z 

metalu i mieszane - nożyce, zszywacze, itp., tusze do pieczątek, itp.) 
DAG 

151.  sprzęt biurowy z wyjątkiem mebli (gilotyny, niszczarki, bindownice, laminatory, kalkulatory) DAG 

152.  
części i akcesoria do maszyn biurowych (akcesoria i materiały eksploatacyjne do urządzeń liczących, kopiujących, drukujących, 

faksujących, wielofunkcyjnych, itp.) 
DAG 
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II. Zamówienia branżowe centralne, grupy: A, B 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Planowanie w skali uczelni 

(określenie wartości 

zamówienia na dany rok, na 

podstawie zebranych danych) 

Zgłoszenie postępowania 

do planu postępowań 

Realizacja 

(przygotowanie wniosku, 

opisu przedmiotu 

zamówienia, analizy 

rynku)  

Jednostka 

realizująca 

zamówienie  w 

trybie art. 30 ust.4 

jeśli będzie taka 

konieczność 

Wykonywanie umowy/  

informacja z wykonania 

umowy /raport 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                    d o s t a w y  

1.  Dostawa energii elektrycznej i cieplnej DAG DAG DPI DAG DPI 

2.  Dostawa wody i odprowadzanie ścieków DPI DPI                   DAG DAG DAG 

3.  
Dostawa artykułów spożywczych 

podstawowych 
DAG DAG DAG DAG DAG 

4.  Dostawa odzieży ochronnej DAG DAG DAG DAG DAG 

5.  

Dostawa dyplomów, indeksów, legitymacji 

studenckich i pozostałych druków 

związanych ze studentami i doktorantami 

DAG DAG DAG DAG DAG 

6.  

Dostawa części i akcesoriów do maszyn 

biurowych (akcesoria i materiały 

eksploatacyjne do urządzeń liczących, 

kopiujących, drukujących, faksujących, 

wielofunkcyjnych, itp.) 

DAG DAG DAG DAG DAG 

7.  

Dostawa różnego sprzętu i artykułów 

biurowych (artykuły papierowe, artykuły 

piśmienne, materiały z plastiku - 

segregatory, koszulki, itp. artykuły z metalu 

i mieszane - nożyce, zszywacze, itp., tusze 

do pieczątek, itp.) 

DAG DAG DAG DAG DAG 

8.  Dostawa mebli biurowych  DAG DAG DAG DAG DAG 

9.  Dostawa prasy DAG DAG DAG DAG DAG 

10.  Dostawa wody mineralnej DAG DAG DAG DAG DAG 

11.  Dostawa środków ochrony covid DAG DAG DAG DAG DAG 

12.  
Dostawa artykułów czystościowych i chemii 

gospodarczej 
DAG DAG, domy studenckie DAG, domy studenckie DAG DAG, domy studenckie 

13.  
 Dostawa artykułów promocyjnych dla 

marki PW 
BKP BKP BKP BKP BKP 

14.  

 Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego 

(wszystkie urządzenie AGD - chłodziarki, 

zamrażalki, kuchenki elektryczne, roboty 

kuchenne, zmywarki do naczyń, pralki i 

suszarki, itp. 

DAG DAG DAG DAG DAG 
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15.  
Dostawa zmechanizowanego sprzętu 

ogrodniczego (np. traktorki, kosiarki) 
DAG DAG DAG DAG DAG 

16.  

Dostawa roślin do planowanego 

zagospodarowania terenu, będące 

elementem krajobrazu 

DAG DAG DAG DAG DAG 

17.  Dostawa samochodów osobowych DAG 
przedstawiciel 

zamawiającego, dalej PZ 
PZ DAG PZ 

18.  
Dostawy odbiorników telewizyjnych i 

radiowych 
domy studenckie PZ PZ domy studenckie PZ 

19.  

Dostawa odczynników chemicznych dla 

dydaktyki (tzn; wyłączeniem między innymi  

tych, których zakup  nie mógł być przy 

zachowaniu należytej staranności 

zaplanowany w związku z dynamiką badań, 

prac rozwojowych, eksperymentów, 

skutków doświadczeń) 

DAG z Wydziałem 

Chemicznym 
PZ PZ 

DAG z Wydziałem 

Chemicznym 
PZ 

  

u s ł u g i  

1.  
Usługi obsługi prawnej dla Uczelni (jako 

całości) 
BOP DAG DAG DAG DAG 

2.  
Usługi doradztwa w zakresie patentów i 

praw autorskich 
CZIiIT CZIiTT CZIiTT CZIiIT CZIiIT 

3.  Usługi ubezpieczenia NNW KK DAG DAG DAG DAG 

4.  
Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej Uczelni (jako całości) 
KK DAG DAG DAG DAG 

5.  

Ubezpieczenia towaru i usługi 

ubezpieczeniowe dotyczące transportu 

(usługi ubezpieczeń pojazdów 

mechanicznych) 

DAG PZ PZ DAG PZ 

6.  
Usługi audytu finansowego- badanie 

sprawozdania 
KK DAG DAG DAG DAG 

7.  

Usługi świadczenia usług medycznych w 

zakresie medycyny pracy oraz dodatkowych 

badań profilaktycznych dla pracowników i 

studentów 

DAG DAG DAG DAG DAG 

8.  
Usługi dystrybucji (przesyłu) energii 

elektrycznej 
DPI DAG DAG DAG DAG 

9.  
Usługi telefoniczne i przesyłu danych (w 

tym usługi telefonii komórkowej 
DTK DAG DAG DAG DAG 

10.  

Usługi rezerwacji, zakupu i dostawy biletów 

lotniczych, kolejowych, autobusowych i 

promowych na  międzynarodowe przewozy 

pasażerskie  

CWM CWM CWM CWM CWM 

11.  
Usługi sukcesywnego odbioru, transportu i 

utylizacji odpadów komunalnych i 
DAG DAG DAG DAG DAG 
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nieczystości stałych wstępnie 

posegregowanych z jednostek Politechniki 

Warszawskiej niezamieszkałych   

położonych w granicach administracyjnych 

Miasta Warszawy, w tym wywóz gabarytów  

12.  Usługi bankowe KK DAG DAG DAG DAG 

13.  Usługi promocyjne dla marki PW  BKP BKP BKP BKP BKP 

14.  

Usługi szkoleniowe organizowane przez 

Dział ds. Szkoleń dla odbiorców będących 

pracownikami wielu jednostek 

DSK DSK DSK DSK DSK 

15.  Usługi ogrodnicze i okrzesywanie drzew DAG DAG DAG DAG DAG 

16.  Usługi dostarczania posiłków (catering) DAG PZ PZ DAG PZ 

17.  
Usługi dostarczania posiłków (posiłki 

regeneracyjne, posiłki profilaktyczne) 
DAG DAG DAG DAG DAG 

18.  
Wynajem pojazdów przeinaczonych do 

transportu wraz z kierowcą 
DAG PZ PZ DAG PZ 

19.  
Usługi ochroniarskie (ochrona budynków i 

terenów przyległych) 
DAG PZ PZ DAG PZ 

20.  Usługi dezynfekcji i dezynsekcji budynków DAG PZ PZ DAG PZ 

21.  Usługi odszczurzania DAG PZ PZ DAG PZ 

 

III. Zamówienia branżowe centralne grupy C i D oraz zamówienia branżowe specjalistyczne 

 

Zamówienia branżowe 

centralne 
grupa C – realizacja w oparciu o załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych PW 

grupa D – realizacja w oparciu o zarządzenie w sprawie procesu inwestycji i remontów w PW 

specjalistyczne 
o których mowa w § 2, pkt. 11 lit. b – realizacja na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych PW z ewentualnymi konsultacjami 

z odpowiednim centrum (tabela I, kolumna 4 niniejszego załącznika), jeżeli dla danego przedmiotu zamówienia zostało wskazane 

 

 

 


