
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 leków, mleka modyfikowanego, 
preparatów mlekozastępczych płynnych, 
preparatów do żywienia pozajelitowego  i 
gazów medycznych.

dostawa przetarg nieograniczony 2 550 000,00 I kwartał

2.

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

dostawa przetarg nieograniczony 490 000,00 I kwartał

3.

Dostawy leków, preparatów do żywienia 
dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych 
środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia medycznego, substancji 
recepturowych, kontrastów, płynów 
infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do 
przepłukiwania cewników, preparatów do 
oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran 
oraz preparatu do dezynfekcji skóry i 
antyseptyków błon śluzowych.

dostawa przetarg nieograniczony 2 770 000,00 I kwartał

4.

Dostawy: odczynników i materiałów 
eksploatacyjnych do badań 
immunohematologicznych wraz z dzierżawą 
automatycznego analizatora do wykonywania 
badań immunohematologicznych

dostawa przetarg nieograniczony 200 000,00 I kwartał

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2018



5.

Dostawy: endoprotez: stawu biodrowego i  
kolanowego, stawu ramiennego oraz siatek 
rewizyjnych do endoprotez cementowych 
stawu biodrowego, mieszadeł i cementu 
kostnego, kotwic – implantów do zabiegów 
ortopedycznych, implantów do złamań 
okołoprotezowych, implantów do 
rekonstrukcji łękotki i wiązadeł krzyżowych, 
biowchłanialnych śrub piszczelowych, śrub 
tytanowych do barku, zestawów 
jednorazowych do płukania ciśnieniowego do 
endoprotezoplastyki, ostrzy do shavera, 
drenów do pompy artroskopowej, elektrod do 
waporyzacji.

dostawa przetarg nieograniczony 5 888 000,00 I kwartał

6.

Dzierżawa: 2 analizatorów (wiodącego i 
uzupełniającego) do badań gazometrycznych 
i wapnia zjonizowanego, 2 analizatorów do 
badań koagulologicznych, 2 analizatorów 
hematologicznych, analizatorów 
automatycznej i półautomatycznej analizy 
moczu wraz z dostawami: odczynników, 
kalibratorów, materiałów wzorcujących, 
kontrolnych i zużywalnych niezbędnych do 
wykonywania badań na wymienionych 
analizatorach

dostawa przetarg nieograniczony 558 000,00 I kwartał



7.

Dzierżawa: zintegrowanego systemu 
biochemiczno-immunologicznego wraz z 
analizatorami uzupełniającymi oraz 4 
analizatorów do badań immunochemicznych, 
z dostawami: odczynników, kalibratorów, 
materiałów wzorcujących, kontrolnych i 
zużywalnych niezbędnych do wykonywania 
badań na wymienionych analizatorach. 

dostawa przetarg nieograniczony 3 103 000,00 I kwartał

8.
Sprzęt medyczny do endoskopii, osprzęt do 
diatermii, szczoteczki do mycia endoskopów 
i bronchoskopów.

dostawa przetarg nieograniczony 239 000,00 I kwartał

9.

Staplery, instrumenty do zakładania szwu 
kapciuchowego, ładunki do staplerów oraz 
laparoskopowe retrakcyjne obłożenia ran, 
sprzęt jedno- i wielorazowego użytku do 
laparoskopii ginekologicznej. 

dostawa przetarg nieograniczony 215 000,00 I kwartał

10.
Środki myjące i odkamieniające do myjni-
dezynfektorów do basenów i kaczek.

dostawa przetarg nieograniczony 11 000,00 I kwartał

11.

Stymulatory serca i wszczepialne 
kardiowertery-defibrylatory z osprzętem, 
akcesoria do zabiegów naprawczych, 
prowadniki hydrofilne.

dostawa przetarg nieograniczony 1 334 000,00 I kwartał

12.

Sprzęt medyczny jedno- i wielorazowego 
użytku oraz łaty naczyniowe, taśmy do 
leczenia nietrzymania moczu oraz zaburzeń 
statyki narządów miednicy mniejszej, 
korekcji cystocoele.

dostawa przetarg nieograniczony 423 000,00 I kwartał

13. Dostawa artykułów spożywczych i pieczywa. dostawa przetarg nieograniczony 120 000,00 I kwartał

14.
Dostawa mleka i jego przetworów, masła i 
margaryny, serów, jogurtów i kefirów

dostawa przetarg nieograniczony 135 000,00 I kwartał



15.

Świadczenie usług w zakresie transportu 
sanitarnego oraz transportu krwi, preparatów 
krwiopochodnych i materiału 
biologicznego dla Specjalistycznego Szpitala 
im.E.Szczeklika w Tarnowie

usługa przetarg nieograniczony 304 800,00 I kwartał

16.
Nadbudowa budynku po kotłowni parowej 
dla potrzeb Działu Informatyki wraz  z 
infrastrukturą tele-techniczną

robota budowlana przetarg nieograniczony 406 000,00 I kwartał

17.

Zakup i zabudowa platformy dla osób 
niepełnosprawnych przy Budynku 
Krwiodawstwa  na potrzeby opieki nocnej i 
świątecznej

robota budowlana przetarg nieograniczony 73 000,00 I kwartał

18.
Wykonanie nowej elewacji oraz 
modernizacja dachu budynku administracji 
wraz z szachtami i czerpnią powietrza

robota budowlana przetarg nieograniczony 250 000,00 I kwartał

19.
Aktualizacja oprogramowania 
antywirusowego na 3 lata

dostawa przetarg nieograniczony 37 400,00 I kwartał

20. Serwis oprogramowania Infomedica / AMMS usługa przetarg nieograniczony 26 000,00 I kwartał

21. Dostawa myjni endoskopowych - 3 szt. dostawa przetarg nieograniczony 111 100,00 I kwartał

22.
Dostawa aparatu do laseroterapii skanera - 1 
szt.

dostawa przetarg nieograniczony 9 300,00 I kwartał

23.
Dostawa strzykawki automatycznej do TK  - 
1 szt.

dostawa przetarg nieograniczony 92 600,00 I kwartał

24. Dostawa rejestratorów holterowskich - 8 szt. dostawa przetarg nieograniczony 30 600,00 I kwartał

25. Dostawa lampy zabiegowej  - 1 szt. dostawa przetarg nieograniczony 15 700,00 I kwartał

26.
Dostawy środków dezynfekcyjnych i wanien 
dezynfekcyjnych.

dostawa przetarg nieograniczony 308 000,00 II kwartał



27.
Dostawy koncentratów do dializ, proszku w 
kolumnie wodorowęglanowej, dializatu 
bezwapniowego oraz cytrynianu sodu.

dostawa przetarg nieograniczony 160 000,00 II kwartał

28.
Dostawy artykułów medycznych (m.in. 
kaniule, igły, strzykawki, wkłucia centralne, 
porty naczyniowe, igły specjalistyczne).

dostawa przetarg nieograniczony 350 000,00 II kwartał

29.
Dzierżawa automatycznego czytnika do OB 
wraz  z  dostawami elementów  zamkniętego 
systemu pobierania krwi metodą próżniową  

dostawa przetarg nieograniczony 222 000,00 II kwartał

30.
Dializatory, linie tętniczo-żylne oraz sprzęt 
do terapii nerkozastępczych na bazie systemu 
Multifiltrate firmy Fresenius Medical Care

dostawa przetarg nieograniczony 355 000,00 II kwartał

31.
Stenty i inne materiały medyczne do 
wykonywania procedur koronarografii i 
koronaroplastyki 

dostawa przetarg nieograniczony 3 957 000,00 II kwartał

32.
Ręczniki papierowe, papier toaletowy, 
pojemniki na papier toaletowy i ręczniki oraz 
worki na odpady

dostawa przetarg nieograniczony 290 000,00 II kwartał

33.
Fartuchy i ubrania chirurgiczne 
wielokrotnego użycia oraz obuwie na sale 
operacyjne

dostawa przetarg nieograniczony 53 000,00 II kwartał

34.

Żele do przeprowadzania badań 
elektroforetycznych, testy do badań  
manualnych, testy do oznaczania ACT 
aparatem HEMOCHROM

dostawa przetarg nieograniczony 34 000,00 II kwartał

35.
Dostawa świeżych owoców i warzyw, 
owoców pozostałych oraz warzyw i owoców 
dostępnych sezonowo

dostawa przetarg nieograniczony 145 000,00 II kwartał



36.

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

dostawa przetarg nieograniczony 197 000,00 II kwartał

37.
Dostawa mięsa i podrobów drobiowych, 
mięsa wieprzowego i wołowego, wędlin 
wieprzowych i wędlin drobiowych oraz ryb.

dostawa przetarg nieograniczony 252 000,00 II kwartał

38.
Budowa parkingu wraz z infrastrukturą 
techniczną

robota budowlana przetarg nieograniczony 770 000,00 II kwartał

39.
Dostosowanie pomieszczeń pod Ośrodek 
Chirurgii Jednego Dnia

robota budowlana przetarg nieograniczony 121 000,00 II kwartał

40.
Objęcie nadzorem autorskim modułów 
oprogramowania aplikacyjnego 
Infomedica/AMMS

usługa
zamówienie w trybie                                

z wolnej ręki
180 200,00 II kwartał

41.
Objęcie nadzorem autorskim 
i opieką serwisową oprogramowania Systemu 
ACS na 2 lata

usługa
zamówienie w trybie                                

z wolnej ręki
12 000,00 II kwartał

42. Dostawa aparatu USG  - 1 szt. dostawa przetarg nieograniczony 166 700,00 II kwartał

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

44. Dostawa aparatów KTG - 2 szt. dostawa przetarg nieograniczony 9 300,00 II kwartał

45.

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

dostawa przetarg nieograniczony 95 000,00 III kwartał

46.
Dostawy środków myjących i 
dezynfekcyjnych oraz szczotek do mycia 
narzędzi

dostawa przetarg nieograniczony 15 000,00 III kwartał

47.
Rękawice medyczne - diagnostyczne i 
chirurgiczne

dostawa przetarg nieograniczony 345 000,00 III kwartał



48. Sprzęt laboratoryjny dostawa przetarg nieograniczony 95 000,00 III kwartał

49.
Testy paskowe do pomiaru glukozy w krwi 
pełnej wraz z dzierżawą kompatybilnych 
glukometrów

dostawa przetarg nieograniczony 38 000,00 III kwartał

50.
Materiały do sterylizacji: opakowania, testy, 
naboje

dostawa przetarg nieograniczony 91 000,00 III kwartał

51.

Niesterylne jednorazowe materiały 
higieniczne: fartuchy i ubrania operacyjne, 
czepki, poszwy, poszewki, prześcieradła, 
koszule dla pacjenta oraz maski ochronne do 
stosowania przez personel medyczny i 
ochraniacze na obuwie, oraz sterylne: 
fartuchy, serwety, zestawy obłożeń 
operacyjnych, osłony na aparaturę

dostawa przetarg nieograniczony 359 000,00 III kwartał

52.

Odczynniki, testy, podłoża i inne materiały 
do badań mikrobiologicznych oraz 
dzierżawa: automatycznego systemu do 
posiewu krwi i innych płynów ustrojowych, 
aparatu do odczytu testów paskowych 
Western-Blot, aparatu do testów Elisa, 
czytnika do odczytu testów identyfikacyjnych 
drobnoustrojów

dostawa przetarg nieograniczony 390 000,00 III kwartał

53.

Sprzęt medyczny jedno- i wielorazowego 
użytku, siatki do operacyjnego leczenia 
przepuklin  oraz systemy do naprawy 
zaburzeń statyki narządów miednicy, 
jednocześnie do leczenia wysiłkowego 
nietrzymania moczu współistniejącego z 
cystocele

dostawa przetarg nieograniczony 161 000,00 III kwartał

54. Remont dachu  - Pawilon Chirurgii robota budowlana przetarg nieograniczony 165 000,00 III kwartał



55.
Rozbudowa części medycznej systemu 
informatycznego w Specjalistycznym 
Szpitalu im.E.Szczeklika w Tarnowie

dostawa przetarg nieograniczony 463 800,00 III kwartał

56.
Objęcie nadzorem autorskim 
i opieką serwisową oprogramowania Systemu 
ArPACS na 2 lata

usługa
zamówienie w trybie                                

z wolnej ręki
38 400,00 III kwartał

57.
Objęcie nadzorem autorskim 
i opieką serwisową oprogramowania Systemu 
RIS/CRID na 2 lata

usługa
zamówienie w trybie                                

z wolnej ręki
36 000,00 III kwartał

58. Dostawa aparatu do znieczulenia 1 szt. dostawa przetarg nieograniczony 148 100,00 III kwartał

59. Dostawa barwiarki - 1 szt. dostawa przetarg nieograniczony 111 100,00 III kwartał

60.
Dostawa miernika hemodynamicznego - 1 
szt.

dostawa przetarg nieograniczony 64 800,00 III kwartał

61. Dostawa bronchoskopu intubacyjnego - 1 szt. dostawa przetarg nieograniczony 35 200,00 III kwartał

62.
Dostawa systemu ogrzewania pacjenta - 7 
kpl.

dostawa przetarg nieograniczony 25 000,00 III kwartał

63.

Jednorazowe wkłady oraz złącza do 
automatycznego wstrzykiwacza kontrastu 
Medrad Vistron CT, wysokociśnieniowe 
dreny i wkłady do strzykawki automatycznej 
Medrad Mark 7 Arterion  oraz  akcesoria do 
strzykawki automatycznej OPTISTAR ELITE

dostawa przetarg nieograniczony 60 000,00 IV kwartał

64.

Igły do biopsji mammotomicznej i inne 
niezbędne akcesoria  do wykonywania biopsji 
mammotomicznej wraz z dzierżawą 
zamkniętego systemu do wykonywania 
biopsji mammotomicznej pod kontrolą USG 

dostawa przetarg nieograniczony 327 000,00 IV kwartał



65.
Dostawy energii elektrycznej do obiektów 
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika 
w Tarnowie

dostawa przetarg nieograniczony 390 000,00 IV kwartał

66.
Świadczenie usług polegających na 
bezpośredniej, fizycznej całodobowej 
ochronie osób i mienia na terenie Szpitala

usługa
art.138o ustawy Prawo 
zamówień publicznych 

222 400,00 IV kwartał

67. Modernizacja sieci szpitala dostawa przetarg nieograniczony 180 000,00 IV kwartał

68. Zakup aktualizacji do UTM na 5 lat dostawa przetarg nieograniczony 12 200,00 IV kwartał

69. Dostawa defibrylatorów - 2 szt. dostawa przetarg nieograniczony 46 300,00 IV kwartał

70.
Dostawa aparatu do kontrapulsacji 
wewnątrzaortalnej  - 1 szt.

dostawa przetarg nieograniczony 120 400,00 IV kwartał


