
Lp. Przedmiot zamówienia

Rodzaj 
zamówienia 
(dostawy, 

usługi, roboty 
budowlane)

Przewidywany 
tryb udzielenia 
zamówienia lub 
innej procedury 

udzielenia 
zamówienia

Orientacyjna 
wartość 

zamówienia*

Przewidywany 
termin wszczęcia 
postępowania w 

ujęciu kwartalnym

Uwagi dotyczące  
przewidywanej wartości 

zamówienia i jego podziału 
na części

1
Dostawa endoprotez i implantów 

ortopedycznych
dostawy

przetarg 
nieograniczony

powyżej progu 
unijnego

I kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 

łącznej wartości powyżej progu  
unijnego             

2
Dostawa środków kontrastowych do 

MRI i CT
dostawy

przetarg 
nieograniczony

poniżej progu 
unijnego

I kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 
łącznej wartości poniżej progu  

unijnego             

3
Dostawa pasków do oznaczania 

glukozy oraz glukometrów, gąbek 
hemostatycznych i żelatynowych

dostawy
przetarg 

nieograniczony
poniżej progu 

unijnego
I kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 
łącznej wartości poniżej progu  

unijnego             

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na 2017 r.



4

Dostawa zestawów do zabiegów 
koronarografii ,angioplastyki naczyń 

wieńcowych  zastosowaniem 
rotablacji,zabiegów angioplastyki 

wieńcowej

dostawy
przetarg 

nieograniczony
powyżej progu 

unijnego
I kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 

łącznej wartości powyżej progu  
unijnego             

5

materiały do sterylizacji częśc I:w 
tym: testy,materiały,materiały 
pomocnicze do 
sterylizacji,metkownice

dostawy
przetarg 

nieograniczony
poniżej progu 

unijnego
I kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 
łącznej wartości poniżej progu  

unijnego             

6 Dostawa warzyw i owoców dostawy
przetarg 

nieograniczony
poniżej progu 

unijnego
I kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 
łącznej wartości poniżej progu  

unijnego             

7

Dostawa odczynników 
diagnostycznych w zakresie badań:- 
serologii ,- hematologii i analityki 
ogólnej,- biochemii , 
immunochemii,mikrobiologii wraz z 
dzierżawą analizatorów do 
wykonywanych badań oraz 
wyposażenia

dostawy
przetarg 

nieograniczony
powyżej progu 

unijnego
II kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 

łącznej wartości powyżej progu  
unijnego         

8
Dostawa sprzętu medycznego 
jednorazowego użytku-część I

dostawy
przetarg 

nieograniczony
powyżej progu 

unijnego
II kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 

łącznej wartości powyżej progu  
unijnego                      



9

Dostawa produktów leczniczych, 
żywienia dojelitowego, płynów 

infuzyjnych -zywienie 
pozajelitowe,substancji do receptury, 

Płyny do terapii nerko zastępczej

dostawy
przetarg 

nieograniczony 
powyżej progu 

unijnego
II kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 

łącznej wartości powyżej progu  
unijnego             

10

Materiały do sterylizacji -częśćII, w 
tym: papier, włóknina, torby, 

torebki,rękawy do sterylizacji,testy 
biologiczne. 

dostawy
przetarg 

nieograniczony
poniżej progu 

unijnego
III kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 
łącznej wartości poniżej progu  

unijnego             

11
Dostawa soczewek, metariałów 
operacyjnych do zaćmy wraz z 
dzierżawą aparatu do operacji

dostawy
przetarg 

nieograniczony
powyżej progu 

unijnego
III kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 

łącznej wartości powyżej progu  
unijnego          

12
Dostawa specjalistycznych obłożeń i 

zestawów do zabiegów 
kardiologicznych

dostawy
przetarg 

nieograniczony
poniżej progu 

unijnego
III kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 

łącznej wartości powyżej progu  
unijnego            

13 Dostawa materiałów opatrunkowych dostawy
przetarg 

nieograniczony
poniżej progu 

unijnego
IV kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 

łącznej wartości powyżej progu  
unijnego            

14
Dostawa specjalistycznych obłożeń 

do zabiegów chirurgicznych i 
okulistycznych

dostawy
przetarg 

nieograniczony
poniżej progu 

unijnego
IV kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 

łącznej wartości powyżej progu  
unijnego           

15
Dostawa materiałów szewnych, 

staplerów i narzędzi 
laparoskopowych

dostawy
 przetarg 

nieograniczony
powyżej progu 

unijnego
IV kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 

łącznej wartości powyżej progu  
unijnego              



16
Dostawa metariałów jednorazowego 

użytku część II
dostawy

przetarg 
nieograniczony

powyżej progu 
unijnego

IV kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 

łącznej wartości powyżej progu  
unijnego              (    części)

17

Dostawa siatek chirurgicznych,siatek 
chirurgicznych częściowo 

wchłanianych ,igieł do 
biopsji,specjalistycznych systemów 

chirurgicznych

dostawy
przetarg 

nieograniczony
powyżej progu 

unijnego
IV kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 

łącznej wartości powyżej progu  
unijnego             

18
Dostawa mleka, przetworów 

mlecznych oraz pieczywa i mąki 
pszennej

dostawy
przetarg 

nieograniczony
poniżej progu 

unijnego
IV kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 
łącznej wartości poniżej progu  

unijnego             

19
Dostawa mięsa, artykułów 

wędliniarskich oraz drobiu jaj 
ściółkowych

dostawy
przetarg 

nieograniczony
poniżej progu 

unijnego
IV kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 
łącznej wartości poniżej progu  

unijnego             

20

Dostawa środków do dezynfekcji

dostawy
przetarg 

nieograniczony
poniżej progu 

unijnego
IV kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 
łącznej wartości poniżej progu  

unijnego             

21 Usługa utylizacji odpadów 
medycznych usługa

przetarg 
nieograniczony

poniżej progu 
unijnego

IV kwartał 2017 r.
Postępowanie  poniżej progu  

unijnego             

22 Usługa ubezpieczenia szpitala   z 
tytułu prowadzonej działalności usługa

przetarg 
nieograniczony

poniżej progu 
unijnego

IV kwartał 2017 r.

Postępowanie z możliwością 
składania ofert częściowych o 
łącznej wartości poniżej progu  

unijnego             

* orientacyjna wartość zamówienia równa lub przekraczająca kwoty okreslone w 
przepisach wydanych na podstawie art..11 ust.8 ustawy Prawo zamowień publicznych 
tj.:1) 135 000 euro -dla dostaw i usług
    2) 5 225 000 euro- dla robót budowlanych


