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I 

kwartał 

rękawice chirurgiczne 
przetarg 

nieograniczony 
398.000    

remont pomieszczeń 

w segmencie D 

Poradnia i Administracja 

przetarg 

nieograniczony 
240.000 

preparaty do żywienia 

dojelitowego 

i pozajelitowego 

przetarg 

nieograniczony 
321.000    

wymiana windy 

towarowej 

przetarg 

nieograniczony 
52.000 

środki antyseptyczne 

i dezynfekcyjne 

przetarg 

nieograniczony 
488.850       

materiały eksploatacyjne 

do aparatury medycznej - 

osprzęt do endoskopów 

przetarg 

nieograniczony 
12.000       

materiały opatrunkowe 
przetarg 

nieograniczony 
901.000       

akumulatory techniczne 
przetarg 

nieograniczony 
170.000       

gazy medyczne 

 

przetarg 

nieograniczony 

71.528       
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II 

kwartał 

odzież medyczna 

i obłożenia medyczne 

jednorazowe 

przetarg 

nieograniczony 
395.000 ubezpieczenie 

przetarg 

nieograniczony 
150.000    

implanty chirurgiczne 
przetarg 

nieograniczony 
219.000 usługi projektowe 

przetarg 

nieograniczony 
300.000    

aparatura medyczna 
przetarg 

nieograniczony 
2.000.000       

materiały medyczne 

jednorazowe 

przetarg 

nieograniczony 
546.750       

produkty lecznicze 

przetarg 

nieograniczony 

 

2.180.000       

wyposażenie medyczne 
przetarg 

nieograniczony 
567.350       
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III 

kwartał 

odczynniki i akcesoria 

laboratoryjne 

przetarg 

nieograniczony 
951.000 

analiza czystości 

mikrobiologicznej 

przetarg 

nieograniczony 
150.000    

materiały eksploatacyjne 

do aparatury medycznej 

przetarg 

nieograniczony 
715.125 

serwis, konserwacja 

i naprawy instalacji 

klimatyzacji i wentylacji 

przetarg 

nieograniczony 
600.000    

urządzenia i elementy 

sieci komputerowej 

przetarg 

nieograniczony 
318.000 

wymiana systemu 

sterowania, 

przegląd techniczny 

komory hiperbarycznej 

przetarg 

nieograniczony 
450.000    

aparatura medyczna 
przetarg 

nieograniczony 
2.147.000       

drobny sprzęt 

i materiały medyczne 

przetarg 

nieograniczony 
158.077       
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IV 

kwartał 

energia elektryczna 
przetarg 

nieograniczony 
782.400 żywienie 

przetarg 

nieograniczony 
360.000 

termomodernizacja 

+ kogeneracja 

przetarg 

nieograniczony 
9.500.000 

   transport sanitarny 
przetarg 

nieograniczony 
266.000    

   

utylizacja odpadów 

medycznych 

i niebezpiecznych 

przetarg 

nieograniczony 
180.000    

 


