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I 

kwartał 

rękawice 

chirurgiczne 

przetarg 

nieograniczony 
398.000 

   

przebudowa pomieszczeń 

na potrzeby pododdziału 

leczenia ran przewlekłych 

przetarg 

nieograniczony 
2.700.000 

preparaty do żywienia 

dojelitowego 

i pozajelitowego 

przetarg 

nieograniczony 
245.000 

      

środki antyseptyczne 

i dezynfekcyjne 

przetarg 

nieograniczony 
348.026 

      

materiały eksploatacyjne 

do aparatury medycznej - 

osprzęt do endoskopów 

przetarg 

nieograniczony 
9.000 

      

materiały 

opatrunkowe 

przetarg 

nieograniczony 
850.000 

      

produkty 

lecznicze 

przetarg 

nieograniczony 
2.150.000 

      

aparatura 

medyczna 

przetarg 

nieograniczony 
2.009.681 
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II 

kwartał 

odzież medyczna 

i obłożenia medyczne 

jednorazowe 

przetarg 

nieograniczony 
345.000 

usługi 

pralnicze 

przetarg 

nieograniczony 
247.800    

implanty 

chirurgiczne 

przetarg 

nieograniczony 
147.000       

materiały medyczne 

jednorazowe 

przetarg 

nieograniczony 
485.354       
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III 

kwartał 

aparatura 

medyczna 

przetarg 

nieograniczony 
4.950.159 

analiza czystości 

mikrobiologicznej 

przetarg 

nieograniczony 
150.000 

remont pomieszczeń 

w segmencie D. Poradnia 

i Administracja 

przetarg 

nieograniczony 
110.000 

odczynniki i akcesoria 

laboratoryjne 

przetarg 

nieograniczony 
641.000 

przegląd techniczny 

komory hiperbarycznej 

przetarg 

nieograniczony 
350.000 

zakup i montaż windy 

towarowej - apteka 

przetarg 

nieograniczony 
52.000 

sprzęt 

komputerowy 

przetarg 

nieograniczony 
316.000    

przebudowa pomieszczeń 

na laboratoria naukowe 

przetarg 

nieograniczony 
300.000 

materiały eksploatacyjne 

do aparatury medycznej 

przetarg 

nieograniczony 
775.015    

 

  

drobny sprzęt i materiały 

medyczny 

przetarg 

nieograniczony 
222.670    

 

  

aparatura i urządzenia 

dla BT 

przetarg 

nieograniczony 
2.924.700    
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IV 

kwartał 

akumulatory 

techniczne 

przetarg 

nieograniczony 
165.000 

ochrona 

obiektu 

przetarg 

nieograniczony 
150.000 

przebudowa pokoju 

socjalnego w CS 

przetarg 

nieograniczony 
200.000 

materiały i testy 

do sterylizacji 

przetarg 

nieograniczony 
246.000 

transport 

sanitarny 

przetarg 

nieograniczony 
315.000 

naprawa dachu 

na budynku kotłowni 

przetarg 

nieograniczony 
15.000 

oprogramowanie 

komputerowe 

przetarg 

nieograniczony 
469.300 

   Zakup gamma kamery 

SPECT/CT – 

przystosowanie 

pomieszczeń – 

Utworzenie Zakładu 

Medycyny Nuklearnej. 
Pracownia izotopowa kl. 2 

i Pracownia gamma kamery 

SPECT/CT 

przetarg 

nieograniczony 
11.900.000 

wyposażenie 

medyczne 

przetarg 

nieograniczony 
1.272.068 

   

energia 

elektryczna 

przetarg 

nieograniczony 
936.000 

      

 

 


