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PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 
W ROKU 2017 

 

lp. Przedmiot zamówienia 

Rodzaj 

zamówienia 

Przewidywany tryb 

postępowania 

Orientacyjna wartość 

zamówienia w PLN 

Przewidywany termin 

wszczęcia postępowania 

w ujęciu kwartalnym 

1 

Ocieplenie ścian zewnętrznych 

oraz dachu, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej , przebudowa 

instalacji wewnętrznej C.O. , CWU i 

elektrycznej oraz montaż paneli 

fotowoltaicznych w budynku 

administracyjnym szpitala 

robota 

budowlana  przetarg nieograniczony 439000,00 I 

2 Videobronchoskop - 2 szt dostawa przetarg nieograniczony 261000,00 I 

3 

urządzenia do przetaczania płynów 

pompy-26 szt. dostawa przetarg nieograniczony 153000,00 I 

4 Tor wizyjny dostawa przetarg nieograniczony 172000,00 I 



 
 

5 

Urządzenie do monitorowania 

funkcji życiowych - 3 szt. dostawa przetarg nieograniczony 128860,00 I 

6 Videomediastinoskop dostawa przetarg nieograniczony 28500,00 I 

7 Videobronchoskop EBUS dostawa przetarg nieograniczony 293000,00 I 

8 

Zaklejarka do preparatów 

mikroskopowych  dostawa przetarg nieograniczony 139000,00 I 

9 

Sukcesywna dostawa 

jednorazowego sprzętu 

endoskopowego dostawa przetarg nieograniczony 481830,00 I i III 

10 

Sukcesywna dostawa sprzętu 

medycznego jednorazowego 

użytku  dostawa przetarg nieograniczony 243000,00 I 

11 

Sukcesywna dostawa preparatów 

dezynfekcyjnych  dostawa przetarg nieograniczony 165000,00 I 

12 

Sprzątanie i dezynfekcja 

pomieszczeń szpitala- 18 m-cy usługa przetarg nieograniczony 703194,00 I 

13 

Okresowe przeglądy techniczne i 

konserwacja aparatury medycznej-

24 m-ce usługa przetarg nieograniczony 450000,00 I 

14 

Sukcesywna dostawa produktów 

leczniczych dostawa przetarg nieograniczony 1850000,00 I i II 

15 

Sukcesywna dostawa materiałów 

opatrunkowych dostawa przetarg nieograniczony 260000,00 I i II 



 
 

16 

Dobudowa, nadbudowa, 

przebudowa budynku szpitalnego 

dla potrzeb bloku operacyjnego, 

sal pooperacyjnych, centralnej 

sterylizatorni , rtg, oddziału 

łóżkowego 

robota 

budowlana  

przetarg nieograniczony lub 

przetarg ograniczony 21000000,00 II 

17 

budowa wentylatorni z 

wyposażeniem na strychu dla 

potrzeb budynku szpitala III piętra i 

parteru; adaptacja nowego 

pomieszczenia dla serwerowni  

robota 

budowlana  przetarg nieograniczony 147000,00 II 

18 Nóż harmoniczny dostawa przetarg nieograniczony 139000,00 II 

19 Bronchofiberoskopy-2 szt. dostawa przetarg nieograniczony 100000,00 II 

20 

Sukcesywna dostawa sprzętu 

medycznego jednorazowego 

użytku  dostawa przetarg nieograniczony 559126,00 II 

21 

sukcesywna dostawa materiałów 

zużywalnych do sterylizatora 

plazmowego wraz z obsługą 

serwisową sterylizatora dostawa przetarg nieograniczony 200000,00 II 

22 

Sukcesywna dostawa nici 

chirurgicznych  dostawa przetarg nieograniczony 162000,00 II 

23 Usługi pralnicze- 24 m-ce usługa przetarg nieograniczony 180000,00 II 



 
 

24 

Sukcesywne świadczenie usług 

całodziennego żywienia dla 

pacjentów Samodzielnego 

Publicznego Specjalistycznego 

Szpitala Chorób Płuc 

w Zakopanem- 12 m-cy usługa przetarg nieograniczony 500000,00 III 

25 

nadzór autorski dla potrzeb 

dobudowy , nadbudowy , 

przebudowy budynku szpitalnego usługa przetarg nieograniczony 200000,00 III  

26 Procesor tkankowy  dostawa przetarg nieograniczony 139000,00 III  

27 

Zestaw do endoskopii: procesor 

video, źródło światła dostawa przetarg nieograniczony 278000,00 III  

28 Diagnostyczna stacja radiologiczna dostawa przetarg nieograniczony 324000,00 III  

29 Apart RTG jezdny dostawa przetarg nieograniczony 500000,00 III  

30 Analizator immunochemiczny dostawa przetarg nieograniczony 185000,00 III  

31 Procesor do krioablacji-generator dostawa przetarg nieograniczony 167000,00 III  

32 Barwiarka nakrywkowa dostawa przetarg nieograniczony 250000,00 III  

33 Procesor mikrofalowy dostawa przetarg nieograniczony 172000,00 III  

34 Aparat stacjonarny RTG dostawa przetarg nieograniczony 740740,00 III  



 
 

35 

Sukcesywna dostawa staplerów i 

ładunków do staplerów dostawa przetarg nieograniczony 682000,00 III i IV 

36 

aparat do znieczulenia z zestawem 

monitorującym  dostawa przetarg nieograniczony 200000,00 IV 

  


