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Zanawiai4cy:

Nazwai Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Suchej Eeskidzkiel Krajowy numer idenMkacyjny:2 552127 4352

Adresi Szpitalna 22

[4iejscowoSC: Sucha Beskidzka Kod pocztowy: 34-200 Kraj: Polska

Adres slrony inlernetowej: www.zozsuchabeskidzka.pl

Adres pocny elektronicznel: zozsuchabeskidzka@wp.pl Numer lelefonu kontaklowego: +48 338723323

Rodzai zamawiajacego:3
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l. Zam6wienia o wartoSci mniejszej ni, progi unijne

Orientacyjna wano6e Pn ewidywany lermin wszczQcia

postepowanial' lnformacje dodalkowel2
Planu

Przedmiot zam6wienia
Przewidy\ivany lryb albo procedura

udzielenia zamdwieniae

lnformacja na temal
aktualizacjil3

T 2 3 5 6 7

lllkwarlal1.1.1
Modernizacja dr6g wewnQtznych
przed szpilalem w Suchei Beskidzkiei

Zam6wienie udzielan€ jesl w trybie
podslawowym na podstawiet atl.275
pkt 1 ustawy

*oooolPltl

81 300,00 PLN

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie slrategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zaslrze2one:
NIE
Charakter zam6wienia:
zamdwienia klasyczne

zm,ana pozycl

lllkwartal

Zam6wieniejesl
odpowiednie dla [4SP:
TAK
Zam6wien je stral6giczne
(zlelone, spoleczne,
innowacyjn€): NIE
Zam6wienie zasFze2one:
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

1.1.2
Buowa gara2u na karetkQ przy
szpitalu w Suchej Beskidzkiej

Zam6wienie udzielane jestw lrybie
podslawowym na podstawie. at1- 275

5000&PEt*

40 650,00 PLN

zmiana pozycji

'+€g'48€-P{++

156 000,00 PLN

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie slralegiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne)i NIE
Zam6wienie zastrze2one:
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

1.2.1 Dostawa toru wizyjnego
Zam6wienie udzielane iest w lrybie
podstawowym na podstawie: ad.275
pkt '1 ustawy

zmiana pozycji

lROBOTYBUDOWLA}'IE

2 DOSTAWY
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1.2.3 Dostawa rQkawic
Zamowienie udzielane iest w trybie
podslawowym na podstawiei art.275
pkt 1 ustawy

a+8o€+Pta+

7s7,O7,00 PLN

lkwarlal

Zamdwienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(zielone, spoleczn€,
innowaryjne): NIE
Zam6wienie zasbze:one
NIE

Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

zmrana pozycjr

'1_2.4
Dostawa oblo2ei i ubra6 z wl6kniny i

flizeliny

Zam6wienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: at1.275
pkl 1 uslawy

978 000.00 PLN I kwarlal

Zam6wieniejest
odpowiednio dla lvlsP:
TAK
Zam6wienie stralegiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyine): NIE
Zam6wienie zastrze2one
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia Kasyczne

1.2.5
Zam6wienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podslawie: arl.- 275
pkt 1 ustiawy

34 000.00 PLN I kwarlalDoslawa drukow

Zam6wieniejest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wionie strategiczne
(aebne, spoleczne.
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zaslrze2one:
NIE
Charakter 2am6wienia:
zam6wienia klasyczne



Pozycja
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1.2.6
Dostawa implant6w do osteosyrtezy i

innych malerial6w do zabieg6w
orlopedycznych

Zam6wienje udzielane iest w trybie
podslawowym na podstawie: atl.275
pkt 'l ustawy

950eelPt++

879 629,00 PLN

llkwartal

Zamdwieniejest
odpowiodnie dla N4SP:

TAK
Zam6wienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE

Zam6wienie zaste€zone:
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

zmrana pozyclr

Dostawa nici, siatek istapler6w
chirurgicznych

Zam6wienie udzielane jesl w lrybie
podslawowym na podslawje: art 275
pkt 1 ustawy

,€o€oo+tt+

259 259.00 PLN

llkwartal

Zam6wieniejest
odpowjednie db MSP:
TAK
Zam6wionie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastrze2one:
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wionia klasyczne

zmiana pozycli

1.2.4 Dostawa artykul6w budowlanych
Zam6wienie udzielane jesl w trybie
podstawowym na podstawie: atl.275
pkl '1 ustawy

o000$Ptt*

65 040,00 PL

llkwarlat

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacylne): NIE
Tam6wienie zaslrze2one:
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

2mrana pozycJr

1.2.9 Doslawa l62ek szpilalnych
Zam6wienie udzielane lesl w trybie
podstawowym na podslawie: art. 275
pkl 1 ustawy

,13?000FLlt

't'12 962,00 PLN

I i lll kwartal

Zam6wieniejesl
odpowiednie dla N,SP:
IAK
Zam6wienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zaslze2one
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

zmrana pozyclr

Orienlacyjna warto6C

zam6wienialo
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1_2.10 Dostawa podnosnika pacjenta
Zam6wionie udzi6lane jesl w lrybi6
podslawowym na podslawie: art. 275
pkt 1 ustawy

24 000,00 PLN llkwarlal

Zam6wieniejest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wieni6 strategiczn6
(zielone. spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastrze2one
NIE
Charakter zam6wi6nia:
zam6wienia klasyczne

'1.2.11 Dotawa aparatu USG
Zam6wienie udzielane jestw trybie
podstawowym na podslawie: art. 275
pkt 1 ustawy

200000PLt*

185185,00 PLN

llkwartal

Zam6wienie jesl
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastee2one
NIE
Charakler zam6wienia
zamdwienia klasyczne

zmiana pozycji

1.2.12
Ootawa w62ka do reprocesowania
naeQdzi

Zam6wienie udzielane jest w trybie
podslawowym na podstawie'. ad. 275
pkt 1 ustawy

ooo+ftr*

6 504,00 PLt{

ll kwadal

Zam6wienie jest
odpowiodnie dla MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(zielone. spoleczne,
innowacyine): NIE
Zam6wienie zaslrzezone:
NIE
Charakler zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

zfiiana pozycji

1.2.13 Dostawa artykuldw biurowych
Zamdwienie udzaelane i6st w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkl 1 ustawy

4+oe€e+tlt

89 431,00 PLN

lllkwartal

Zam6wlenieiest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacylne): NIE
Zam6wienie zastrze2one
NIE
Cha.akter zam6wienia:
zam6wi€nia klasyczne

zmtana pozycl



Pozycja
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Przedmiol zamowienia
PE ewidywany tryb albo procedura
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Orientacyjna warto66 Pzewidy\,vany iermin wszczQcia
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aktualizaciil3

1 2 3 5 6 1

1.2.14 Dostawa artykul6w 2ywno6ciowych
Zam6wienie udzielane jest w lrybie
podslawowym na podslawie'. al1-.275

€3600GFrl+

567 858,00 PLN

ll. lll i lV kwarlat

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wieni6 slralegiczno
(zielone, spoleczne,
innowacyine): NIE
Zam6wienie zasln e2one
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

zmiana pozycii

'1.2.'15
Dostawa materialdw
eksploalacyjnych do drukarek

Zam6wienie ud2ielane j6st w lrybie
podstawowym na podslawio: arl- 275
pkt 1 ustawy

.toiiooePtt+

83 740,00 PLN

lllkwarlal

Zam6wienie jest
odpowiednie dla lvlsP:
TAK
Zamdwienie strategiczn6
(zielone, spoleczne,
innowacyine): NIE
Zam6wienie zastrze2one
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

zmiana pozycji

1.2.16
Dostawa material6w do terapii
nerko2astQpczei do aparatu
Multifltrale cica

Zam6wienie udzielanG jest w lrybie
podslawowym na podslawie: arl. 275
pkt 1 ustawy

,fTiloolPl|*

160 186,00 PLN

lllkv!artal

Zam6wieniejest
odpowiedni€ dla MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
zam6wienie zastrzezon€
NIE
Chalakter zam6wienia:
zam6wienia Uasyczne

ztntana pozycl

1.2.17 Dostawa artykuldw eleklrycznych
Zamowienie udzielane iestw trybie
podslawowym na podslewie a1.275
pkt 1 ustawy

{+o€oo+t*

97 561,00 PLN

lllkwanal zm,ana po4c[

Zam6wienie jesl
odpowiednio dla MSP:
TAK
zam6wienie slrategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne)i NIE
Zamdwienie zastrze2on6:
NIE
Charakter zam6wenia:
zam6wienia klasyczne



Pozycja
Planu

Pzedmiot zam6wienia
Przewidywany tryb albo procedura

Lrdzielenia zam6wieniag

Orientacyjna warto6C

zam6wienialo

Przewidywany termin wszczQcia
postQpowaniall lnformacje dodatkowel2

lnformacja na temat

aktualizacjil3

1 2 3 4 5 6 7

1.2.14
Doslawa sprzelu medycznego -
pompy infuzyjne

Zam6wienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: atl.275

+{eo€-Pt}+

10 t85,00 PLN

lll kwarlal

Zam6wienielest
odpowiedni6 dla MSP:
TAK
Zam6wieni€ strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wie ie zestzeione
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

zmrana pozyclr

1.2.19 Dostawa gaz6w medycznych
Zam6wienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: a(.275
pkl 1 ustawy

4,t€o€o+{++

407 408,00 PLN

lll kwa(at

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zamowienie strategiczne
(zislone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastrze2one
NIE
Charakter zamdwienia:
zam6wienia klasyczne

zmiana pozycji

'1.2.20 Dostawa samochod6w sluzbowych
Zam6wienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art.275
pkt 1 ustawy

{€o€o++tt+

8l 301,00 PLN

lllkwartal

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczoe
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastrzeione
NIE
Charakter zam6wienia:
zamdwienia klasyczne

zmiana pozyqi

1.2.21 Doslawa materialdw do sterylizacii
Za m6wienie udzielanejest w taybie
podstawowym na podslawi€: art.275
pkl 1 uslawy

?3il000fti*

215 2r1,00 PLN

Zam6wienie jesl
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie slrategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zaslrze2one:
NIE
Charakter zam6wienia:
zamowienia klasyczne

zmtana pozyclt



Przedmiol zam6wienia
Przewidylvany lryb albo procedura

udzielenia zam6wieniae
Orienlacyjna wadoSd Pzewid,1vany iermin wszczecia

poslqpowaniarl lnformacje dodatkoweu
lnformacja na temat

aklualizacjil3

1 2 3 4 5 6 7

1.2.22 Dostawa odziezy roboczej
Zam6wieni€ udzielane jestw trybi€
podslawowym na podslawie'. arl. 275

28€OOlPtl+

227 643,00 PLN

Zam6wienie jest
odpo\,liednie db MSP:
.TAK

Zam6wienie slrategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjn€): NIE

Zam6wienie zastrze20n6
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia ktasyczne

1.2.23
Doslawa kart przedplaconych i

bon6w lowarowych

Zam6wienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: a.1.275
pkl 1 ustawy

358 000.00 PLN lV kwarlal

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSPr

TAK
Zam6wienie slrategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE

Zamdwienie zastrze20ne
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

1.2.24
Tankowanie paliw do amochod6w
slu2bowych i agregat6w

Prqdolw6rczych

Zam6wienio udzielano jest w trybie
podstawowym na podstawie: arl. 275
pkt 1 ustawy

,+:}looefL}+

107 318,00 PLN

lV kwarlal

Zam6wieni6j6st
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie stralegiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastrze2one
NIE
Cha€kter zam6wienia:
zamdwienia klasyczn€

zm,ana wzyc!

1.2.2s
Zam6wienie udzielane jestw trybie
podstawowym na podslawie: en- 215
pkl 1 ustawy

€400ePt++

59 260,00 PLN

zmaana pozyc)iDoslawa myjkodezynfektor6w

Zam6wieniejesl
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(zielone. spoleczne,
innowacyjne)i NIE
Zam6wienie zastrze2one
NIE
Charakter zamdwienia:
zam6wienia klasyczne



Pozycja
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Przedmiot zam6wienia
Przewidywany tryb albo procedura

udzielenia zam6wienia9

Orientacyina warto66

zam6wienialo

Pzewidywany termin wszczecia
postepowaniall lnformacje dodatkowel'?

lnformacja na temat

aktualizacjil3

1 2 3 4 5 6 7

1.2.26 Dostawa stolLr operacyjnego
Zam6wienie udzielane jest w lrybie
podstawowym na podstawie: ai- 275

2€txIlGPE}+

277 775,00 PLN

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zamdwienie zastrze2one
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia Uasyczne

zm,?na pozycl

Dostawa lampy operacyinej
Zam6wienie udzielane iest w lrybie
podstawowym na podstawie. atL 275
pkt 1 ustawy

4000&Pt|+

74 075,00 PLN

lV kwartal

Zam6wienie jest
odpowiednie dla [rSP:
TAK
Zamowienie strateqiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zaskze:one
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

zmiana pozycji

1.2.24

Dostawa sprzetu medycznego dla
oddzialu neonatologicznego (aparat
USG, Iaktatory, aparat do
nieinwazyjnego espomagania
oddechania, lampa do fototerapii)

Zam6wienie udzielane jesl w trybie
podstawolvym na podslawie: atl. 275
pkt 1 ustawy

465 408,00 PLN

Zam6wieniejest
odpowiednie dla lvlSP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastrze2onel
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

dodana pozycja

1.2.29 Dostawa artykulow metalowych
Zam6wienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstewie: an.275
pkt 1 uslawy

32 520,33 PLN

Zam6wienie jest
odpowaednie dla MSPi
TAK
Zam6wienie slralegiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastrze2one
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczn€

1.2.27
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Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie slrategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastrzezone:
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

dodana pozycja1.2.30 Dostawa kombinezon6w i masek
Zam6wienie udzielane jest w lrybie
podstawowym na podstawie: a'J..275
pkt 1 ustawy

731 482.00 PLN t,fl.l .tv

1.3.1 I kwartal

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie slralegiczn€
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wlenie zaslrzezona:
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

zmiana po4c)ilnstalacja p162ni medycznej szpilala
Zam6wienie udzielane jestw trybie
podstawowym na podstawie: ay'..275
pkt 1 usiawy

"o+o7++t++
163 475,00 PLN

zmrana pozyclr1.3.2
Modernizacja uzadzeh w stacjach
lransformatorowych zasilajqcych
szpital w Suchej Beskidzkiej

Zam6wieni€ udzielanG jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy

?5000*P!|*

203 2s3,00 PLN

ll kwarlal

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(zaelone, spoleczne,
innowaryjne): NIE
Zam6wienie zaslzeione:
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

3.US.rUGr
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Pzewidylvany tryb albo procedura

udzielenia zam6wieniag

Orientacyjna wartoSa

zam6wienialo
Pft ewidylvany teamin wszczecia

postepowaniall lnformacie dodatkowe 12
lnlormacia na temal

aktualizaciir3

1 2 3 4 5 7

1.3.3
Wykonanie projektu modemizacji
Oddzialu Paliatywnego

Zam6wienie udzielane jestw trybie
podstawowym na podstawiet at1.275
pkt 1 ustawy

'iOO0OOP{:|{

81 301,00 PLN

lllkwartal

Zam6wienie jesl
odpowiednie dla t\4SP:

TAK
Zan6wieni€ strateqiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zaslze2one:
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

zmtana pozycj

1.3.4
Usfugi serwisowe spzetu firmy
Siemens

Zam6wienie udzielane jesl w trybie
zam6wienia z wolnej reki na podstawie

an. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art.214
ust. l pkl l uslawy

5es€OePtt+

486112,00 PLN

llkwartal

Zam6wieni€ jest
odpowiodnie dla MSP:
TAK
Zam6wienie slrategiczne
(zi6lone, spoleczne,
innowacyjn€): NIE
Zam6wienie zastrze20ne
NIE
Charakter zam6wlenia'
zam6wienia klasyczn6

zmiana pozycji

1.3.5
Usfugi odbioru. lransportu i

unieszkodliwiania odpad6w
Zamdwienie udzielane iest w lrybie
podslawowym na podstawie: aft-275
pkt 1 ustawy

ae+eoe+t*

815 741,00 PLN

lllkwartal

Zamowienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastrze2one
NIE
Charakler zam6wienia:
zamdwienia klasyczne

zmiana pozycji

1.3.6 Uslugi serwisu oprogramowania
Zam6wienie udzielane jest w lrybie
podslawowyrn na podslawie: art. 275
pkl 1 ustawy

95+000+tt+

778 0,19,00 PLN

lllkwartal

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie slrategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zaslrze:one:
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

zmrana pozyc,



Pozycja
Przedmiot zam6wienia

Pftewidylvany lryb albo procedura

udzielenia zam6wieniae

Orienlacyjna warlos6
zam6wienialo

Przewidylvany termin ws2czQcia

postQpowaniall lnformacje dodatkowe 12
lnformacja na temat

aklualizacjil3

1 2 3 4 5 6 1

1.3.7
System polwierdzania odbioru
dokument6w przez pacjenta

Zam5wieni€ udzielane jest w lrybie
podstawowym na podstawie. at1. 275
pkt 1 ustawy

50000Pr|+

40 651,00 PLN

Zamowienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie slrategiczne
(zi€lone, spoleczna,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastrzezone
NIE

Charakter zamdwienia:
zam6wienia klasyczne

zmEna pozyclr

1.3.8 Usfugi ochrony
Zam6wienie udzielane jesl w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275

?{.l8o00Pt*

'I 990 244,00 PLN

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(zi6lone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zamdwienie zastze2one:
NIE
Charakter zam6wienia:
spoleczne

zmiana pozycji

1.3.9
Uslugi telekomunikacyjne (telefony
stacjoname i kom6rkowe)

Zam6wjenie udzielane jest w lrybie
podstawowym na podstawie: ad.275
pkt 1 ustawy

a00000Ptt+

'l62 602,00 PLN

lV kwarlal

Zam6wi€niejest
odpowiednie dh MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczno
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastrze2one
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

zmiana pozycji

1.3_10

Zamdwienie udzielane j6st w trybie
podstawowym na podstavie'. ad.275
pkt 1 ustawy

+s8€olP$r

121 952,00 PLN

lV kwarlal

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie strategiczne
(ziolone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastrzezone
NIE
Charakter zam6wienia:
zam6wienia klasyczna

zniana WzycjiDzier2awa koncentralor6w tenu
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2, Zam6wlsnia o wartoscl r6wnej lub pr.ekraczajEce, progi uniine

Pozycia
lnformaqe dodatkowel2

lnformacja na temat

aktualizacjil3
Przedmiot zam6wienia

Pzewidylvany tryb albo procedura

udzielenia zam6wienias
Orientacyjna warto56 Przewidywany termin wszczecia

postQpowania 1 1

1 2 3 4 5 6 1

2_2_1 zmtana wzyc!

Dostawa oprcqramowania
aplikacyjnego, infrastruktury obslugi
waGlwy lokalnoi MSIM i 6rodowiska lT
oraz dodatkowe oprogramowanie
sytemowe podmiolu lecznicz€go w
ramach projektu MSIM

Zam6wienie udzielane jest w trybie
przelargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

2900000+t++

2 357 724,00 PLN

ll kwartal

Zamowienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie stralegiczne
(zielone, spoleczne,
innowaryjne): NIE
Zam6wienie zastrzezone:
NIE
Charakter zam6wienia:
zamowienia klasyczne

2.2.2

Zam6wienie jest
odpowiednie db MSP:
TAK
Zam6wienie stralegiczne
(zielone, spoleczne,
innowaryjn6): NIE
Zam6wienie zastrze2one:
NIE
Charakler zam6wienia:
zam6wienia klasyczne

zfitana pozycl
Doslawa lek6w, Srodk6w
dezynfekcyjnych i innych produkt6w
do apteki zpitalnej

Zam6wienie udzielane jest w lrybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

s3€ooeftJt

4 910 186,00 PLN

2.2.3

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie slralegiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienae zasirze2one:
NIE
Charakter zam6wienia:
zamdwienia klasyczne

zmiana pozycjiDoslawa lek6w w ramach program6w
Zam6wienie udzielane jest w trybie
przelargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

s?2$OePt+l

4 835 186,00 PLN

2 D.iO S T A W Y



Pozycja
Przedmiol zamowienia

Pzewidywany tryb albo procedura

udzielenia zam6wieniae

Orientacyjna warlosC

zam6wienia 1o

Pzewidylvany termin wszczecia
postepowania t I lnf ormacie dodalkowe r2 lnformacja na temat

aklualizacjil3

1 2 3 4 5 6 7

2.2.4 Dostawa sprzqtu 1x u2!,1ku

Zam6wienie udzielane j6stw trybie
przetargu nieograniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

t209000+!r+

2 0/t5 371,00 PLN

Zam6waenie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wieni€ strateglczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zasta ezone'.
NIE
Charakter zam6wieniai
zam6wienia klasyczne

zmiana qo4cii

2.3.1
Ubezpieczenie grupowe pracownik6w i

czlonk6w rodzin

Zamdwienie udzielane iesl w trybie
pr2elargu nieogIaniczonego na
podstawie: art. 132 ustawy

2 820 000.00 PLN ll kwartal

Zam6wienie jest
odpowiednie dla MSP:
TAK
Zam6wienie shategiczne
(zielone, spoleczne,
innowacyjne): NIE
Zam6wienie zastaze2one:

NIE
Charakter zam6wienaa:
zam6wienaa klasyczne

0 ttat",y ut*e 
"po&oa 

nu"tepuJqp.J lisly r,'yb .bo Foc.due udrohnl! rnr6!is1:
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s) Fnnmrwo innMcrjrei
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10) dF.nl6y ry.i.m akupar,
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1 1 .L, €k 2d * qadu li..iaayrr llb k$ftdiyF w d*ym Eku k.Lndr@yn.
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