
L.p. Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia 

dostawa/usługa/robota 
budowlana

Przewidywany tryb                             
lub inna procedura udzialenia 

zamówienia

Orientacyjna                         
wartość zamówienia

Przewidywany termin 
wszczęcia postępowania               

w ujęciu kwartalnym

1.
Dostawy fartuchów i ubrań chirurgicznych 
wielokrotnego użycia oraz obuwia na sale 
operacyjne

dostawa przetarg nieograniczony 57 000,00 I kwartał

2.
Dostawy odczynników, kalibratorów i 
kontroli do oznaczeń anty-CCP

dostawa przetarg nieograniczony 16 000,00 I kwartał

3.
Dostawy odczynników do badań 
serologicznych

dostawa przetarg nieograniczony 27 000,00 I kwartał

4. Dostawy implantów ortopedycznych dostawa przetarg nieograniczony 81 000,00 I kwartał

5. Dostawy sprzętu medycznego do endoskopii dostawa przetarg nieograniczony 235 000,00 I kwartał

6.
Dostawy leków, mleka modyfikowanego, 
preparatów mlekozastępczych płynnych i 
gazów medycznych

dostawa przetarg nieograniczony 2 250 000,00 I kwartał

7.
Dostawy opatrunków, smoczków i artykułów 
medycznych (m.in. butelek szklanych, 
etykiet, opłatków)

dostawa przetarg nieograniczony 480 000,00 I kwartał

8.

Dostawy leków, preparatów do żywienia 
dojelitowego i pozajelitowego, substancji 
recepturowych, kontrastów oraz płynów 
infuzyjnych

dostawa przetarg nieograniczony 2 650 000,00 I kwartał

9. Dostawy artykułów spożywczych i pieczywa dostawa przetarg nieograniczony 94 000,00 I kwartał

10.
Dostawy mleka i jego przetworów, masła i 
margaryny, serów, jogurtów i kefirów

dostawa przetarg nieograniczony 165 000,00 I kwartał
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11. Sprzedaż energii elektrycznej dostawa przetarg nieograniczony 365 000,00 I kwartał

12.
Dostawa stacji uzdatniania wody dla Stacji 
Dializ

dostawa przetarg nieograniczony 170 000,00 I kwartał

13.

Dostawy sprzętu medycznego jedno- i 
wielorazowego użytku oraz łat 
naczyniowych, taśm do leczenia nietrzymania 
moczu oraz zaburzeń statyki narządów 
miednicy mniejszej

dostawa przetarg nieograniczony 525 000,00 I kwartał

14.

Dostawy stymulatorów serca i 
wszczepialnych kardiowerterów-
defibrylatorów z osprzętem, akcesoriów do 
zabiegów naprawczych, prowadników 
hydrofilnych

dostawa przetarg nieograniczony 1 410 000,00 I kwartał

15.
Dostawa stołu operacyjnego wraz z 
oprzyrządowaniem ortopedycznym

dostawa przetarg nieograniczony 194 400,00 I kwartał

16. Dostawa diatermii - 1 szt. dostawa przetarg nieograniczony 37 000,00 I kwartał

17. Dostawa aparatów do dializoterapii- 9 szt. dostawa przetarg nieograniczony 250 000,00 I kwartał

18.
Świadczenie usług polegających na 
bezpośredniej, fizycznej całodobowej 
ochronie osób i mienia na terenie Szpitala

usługa
art.138o ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

170 000,00 I kwartał

19.
Modernizacja i przebudowa Stacji Dializ 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

robota budowlana przetarg nieograniczony 634 000,00 I kwartał

20.

Dostawy sprzętu jedno- i wielorazowego 
użytku do laparoskopii, laparoskopowych 
retrakcyjnych obłożeń ran oraz staplerów, 
instrumentów do zakładania szwu 
kapciuchowego, ładunków do staplerów

dostawa przetarg nieograniczony 263 000,00 II kwartał



21.

Dostawy profesjonalnych i tradycyjnych 
środków czystości, dozowników ściennych 
łokciowych oraz sprzętu do utrzymania 
czystości

dostawa przetarg nieograniczony 94 000,00 II kwartał

22.
Dostawy środków dezynfekcyjnych i wanien 
dezynfekcyjnych

dostawa przetarg nieograniczony 265 000,00 II kwartał

23.
Dostawy koncentratów do dializ, proszku w 
kolumnie wodorowęglanowej, dializatu 
bezwapniowego oraz cytrynianu sodu

dostawa przetarg nieograniczony 118 000,00 II kwartał

24.
Dostawy artykułów medycznych (m.in. 
kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, 
porty naczyniowe, igły specjalistyczne)

dostawa przetarg nieograniczony 360 000,00 II kwartał

25.
Dostawy świeżych owoców i warzyw, 
owoców pozostałych oraz warzyw i owoców 
dostępnych sezonowo

dostawa przetarg nieograniczony 95 000,00 II kwartał

26.

Dostawy opakowań na posiłki (naczyń 
jednorazowych), opakowań do kontaktu z 
żywnością oraz woreczków na próbki 
żywnościowe

dostawa przetarg nieograniczony 155 000,00 II kwartał

27.
Dostawy mięsa i podrobów drobiowych, 
mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin 
wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb

dostawa przetarg nieograniczony 204 000,00 II kwartał

28. Dostawa aparatu do znieczulenia 1 szt. dostawa przetarg nieograniczony 148 100,00 II kwartał

29. Dostawa zestawu laparoskopowego - 1 szt. dostawa przetarg nieograniczony 212 900,00 II kwartał

30. Dostawa myjni endoskopowych - 3 szt. dostawa przetarg nieograniczony 111 100,00 II kwartał

31. Dostawa systemów monitorujących - 2 kpl dostawa przetarg nieograniczony 148 100,00 II kwartał

32. Dostawa echokardiografu - 1 szt. dostawa przetarg nieograniczony 231 400,00 II kwartał



33.
Usługi kompleksowego prania bielizny 
szpitalnej wraz z transportem oraz dzierżawą 
systemu RFID w okresie 36 m-cy 

usługa przetarg nieograniczony 1 200 000,00 II kwartał

34.
Objęcie nadzorem autorskim 
oprogramowania Infomedica 

usługa
zamówienie w trybie                                

z wolnej ręki
180 000,00 II kwartał

35.
Nadzór autorski i opieka serwisowa 
oprogramowania systemu ACS 

usługa
zamówienie w trybie                                    

z wolnej ręki
6 000,00 II kwartał

36.

Przebudowa i modernizacja części 
istniejącego budynku Chirurgii w zakresie 
pomieszczeń Oddziału Ginekologii i 
Ortopedii wraz z infrastrukturą techniczną 
(wymiana okien, remont dachu, rozbiórka 
części budynku - poradnie i izba 
chirurgiczna)

robota budowlana przetarg nieograniczony 1 320 000,00 II kwartał

37.
Wykonanie nowej elewacji oraz 
modernizacja dachu budynku administracji 
wraz z szachtami i czerpnią powietrza 

robota budowlana przetarg nieograniczony 98 000,00 II kwartał

38.
Nadbudowa budynku po kotłowni parowej 
dla potrzeb Działu Informatyki wraz z 
infrastrukturą tele-techniczną

robota budowlana przetarg nieograniczony 406 000,00 II kwartał

39.
Dostawy środków myjących i 
odkamieniających do myjni-dezynfektorów 
do basenów i kaczek

dostawa przetarg nieograniczony 15 000,00 III kwartał

40.

Dostawy sprzętu medycznego jedno- i 
wielorazowego  użytku, siatek do 
operacyjnego leczenia przepuklin oraz 
osprzętu do aparatu do znieczulenia 
Carestation 650 (producent Datex-Oxmeda 
Inc)

dostawa przetarg nieograniczony 149 000,00 III kwartał

41. Dostawy sprzętu labolatoryjnego dostawa przetarg nieograniczony 146 000,00 III kwartał



42.

Dostawy żeli do przeprowadzania badań 
elektroforetycznych, testów do badań  
manualnych, testów do oznaczania ACT 
aparatem HEMOCHROM

dostawa przetarg nieograniczony 39 000,00 III kwartał

43.
Dostawy testów paskowych do pomiaru 
glukozy w krwi pełnej wraz z dzierżawą 
kompatybilnych glukometrów

dostawa przetarg nieograniczony 35 000,00 III kwartał

44.

Dostawy szwów chirurgicznych, podwiązek, 
materiałów wspomagających gojenie ran i 
rurek silikonowych do podtrzymywania 
naczyń

dostawa przetarg nieograniczony 102 000,00 III kwartał

45.
Dostawy środków myjących i 
dezynfekcyjnych

dostawa przetarg nieograniczony 23 000,00 III kwartał

46.
Dostawa aparatu USG ( Blok Operacyjny) - 1 
szt.

dostawa przetarg nieograniczony 27 700,00 III kwartał

47. Dostaw defibrylatorów - 2 szt. dostawa przetarg nieograniczony 46 200,00 III kwartał

48. Dostawa szyny rehabilitacyjnej CPM - 1 szt. dostawa przetarg nieograniczony 13 800,00 III kwartał

49.
Dostawa aparatu do laseroterapii skaner - 1 
szt.

dostawa przetarg nieograniczony 9 200,00 III kwartał

50.
Dostawa urządzenia do elektroterapii i 
ultradźwięków - 1 szt.

dostawa przetarg nieograniczony 6 900,00 III kwartał

51. Dostawa aparatu do elektroterapii - 1 szt. dostawa przetarg nieograniczony 4 100,00 III kwartał

52.
Budowa parkingu wraz z infrastrukturą 
techniczną 

robota budowlana przetarg nieograniczony 770 000,00 III kwartał

53.
Dostawy materiałów do sterylizacji: 
opakowań, testów, naboi

dostawa przetarg nieograniczony 86 000,00 IV kwartał



54.

Dostawy jednorazowych wkładów oraz 
złączy do automatycznego wstrzykiwacza 
kontrastu Medrad Vistron CT, 
wysokociśnieniowych drenów i wkładów do 
strzykawki automatycznej Medrad Mark 7 
Arterion  oraz  akcesoriów do strzykawki 
automatycznej OPTISTAR ELITE

dostawa przetarg nieograniczony 75 000,00 IV kwartał

55.

Dostawy igieł do biopsji mammotomicznej i 
innych niezbędnych akcesoriów  do 
wykonywania biopsji mammotomicznej wraz 
z dzierżawą zamkniętego systemu do 
wykonywania biopsji mammotomicznej pod 
kontrolą USG 

dostawa przetarg nieograniczony 225 000,00 IV kwartał

56.

Dostawy niesterylnych jednorazowych 
materiałów higienicznych: fartuchów i ubrań 
operacyjnych, czepków, poszew, poszewek, 
prześcieradeł, koszul dla pacjenta oraz masek 
ochronnych do stosowania przez personel 
medyczny i ochraniaczy na obuwie, oraz 
sterylnych: fartuchów, serwet, zestawów 
obłożeń operacyjnych, osłon na aparaturę

dostawa przetarg nieograniczony 381 000,00 IV kwartał

57.

Dostawy odczynników, testów, podłoży i 
innych materiałów do badań 
mikrobiologicznych oraz dzierżawa: 
automatycznego systemu do posiewu krwi i 
innych płynów ustrojowych, skanera do 
odczytu testów paskowych Western-Blot, 
czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych 
drobnoustrojów

dostawa przetarg nieograniczony 425 000,00 IV kwartał

58. Dostawa barwiarki - 1 szt. dostawa przetarg nieograniczony 111 100,00 IV kwartał

59.
Dostawa aparatu do kontrapulsacji 
wewnątrzaortalnej  - 1 szt.

dostawa przetarg nieograniczony 120 300,00 IV kwartał



60.

Świadczenie usług polegających na odbiorze, 
transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu 
odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne w okresie 24 m-cy 

usługa przetarg nieograniczony 280 000,00 IV kwartał


