
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie Urząd 
Patentowy RP przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

L.p. Przedmiot zamówienia

Rodzaj 
zamówienia:

dostawy  
usługi 
roboty 

budowlane 

Orientacyjna 
wartość zamówienia  

brutto (w zł)

Przewidywany 
termin 

wszczęcia  
postępowania  

Przewidywany 
tryb

1.

Zakup sprzętu 
komputerowego 
(umowa ramowa 

COAR)

dostawy 65 982,12 I kwartał art. 101a ustawy 
Pzp

2.

Wykonanie i dostawa 
skoroszytów 

kartonowych, termo 
okładek, teczek 

archiwalnych dla UPRP

dostawy 182000 I kwartał zapytanie o cenę

3. Dostęp do bazy danych 
STN dostawy 370 000,00 I kwartał zamówienie z 

wolnej ręki

4. Dostęp do bazy danych 
IEEE                                                     dostawy 460 000,00 I kwartał zamówienie z 

wolnej ręki

5. Dostęp do bazy Science 
Direct dostawy 440 000,00 II kwartał zamówienie z 

wolnej ręki

6.

Zakup wsparcia 
technicznego 

producenta dla 
systemu 

antyspamowego

usługi 80 000,00 II kwartał przetarg 
nieograniczony

7. Zakup wsparcia do 
rozszywacza ruchu SSL usługi 50 000,00 II kwartał przetarg 

nieograniczony

8.
Przedłużenie wsparcia 
dla oprogramowania 

antywirusowego
usługi 100 000,00 II kwartał przetarg 

nieograniczony

9.

Przedłużenie  wsparcia 
technicznego 

producenta dla 
oprogramowania 

VMWare, vSphere, 
vCenter i Veeam 

Backup&Replication

usługi 110 000,00 II kwartał przetarg 
nieograniczony

10.
Wdrożenie nowej 

wersji systemu 
ASCEPTO

usługi 64 000,00 II kwartał zamówienie z 
wolnej ręki



11.

Przedłużenie wsparcia 
technicznego 

producenta dla 
eksploatowanego 

oprogramowania  IPS

usługi 85 000,00 II kwartał przetarg 
nieograniczony

12

Zakup 
oprogramowania do 

systemów 
monitorujących

dostawy 50 000,00 II kwartał przetarg 
nieograniczony

13. Wymiana windy w 
starym budynku UPRP

roboty 
budowlane

300 000 III kwartał przetarg 
nieograniczony

14.

Własność intelektualna 
w Twojej firmie - 
zakup środków 

trwałych i wartości 
niematerialnych i 
prawnych (sprzęt 

komputerowy wraz z 
oprogramowaniem)

dostawy 68 000,00 III kwartał art. 101a ustawy 
Pzp

15.

Przedłużenie wsparcia 
producenta dla 

systemu ochrony 
przeciw wyciekowi 

informacji

usługi 33 000,00 III kwartał przetarg 
nieograniczony

16.
Zakup laptopów i 

monitorów (umowa 
ramowa COAR)

dostawy 130 000,00 III kwartał art. 101a ustawy 
Pzp

17.

Przedłużenie wsparcia 
producenta i upgrade 

oprogramowania 
NetIQ

usługi 47 000,00 III kwartał przetarg 
nieograniczony

18.

Własność intelektualna 
w Twojej firmie - 
realizacja usługi 

audytu dla 
beneficjentów projektu 

usługi 2 230 000,00 III kwartał usługi społeczne

19.

Asysta techniczna dla 
posiadanego 

oprogramowania 
ServiceDesk Plus, 

AppManager, 
OpManager, ADAudit 
Plus na 12 miesięcy

usługi 150 000,00 IV kwartał przetarg 
nieograniczony

20.

Zakup dostępu do 
specjalistycznych baz 
danych dla ekspertów 
UPRP poprzez system 

Epoqunet

usługi 170 000,00 IV kwartał procedura 
międzynarodowa



21.
Usługa wsparcia i 

pomocy technicznej 
systemu ACSEPTO

usługi 170 000,00 IV kwartał zamówienie z 
wolnej ręki
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