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Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

lp. Przedmiot zamówienia   Rodzaj zamówienia
(dostawy, usługi, 

roboty budowlane)

Przewidywany tryb
udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość
zamówienia

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania 

w ujęciu kwartalnym

1. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego 
użytku

dostawa przetarg nieograniczony 850 000,00 zł I

2. Dzierżawa 16 – rzędowego tomografu 
komputerowego ze wstrzykiwaczem 
automatycznym, systemem PACS i teleradiologii 
wraz z wykonywaniem opisów badań

dostawa przetarg nieograniczony 440 000,00 zł I

3. Dostawa odczynników wraz z dzierżawą 
analizatora immunochemicznego i parametrów 
krytycznych

dostawa przetarg nieograniczony 540 000,00 zł II

4. Dostawa szwów chirurgicznych i klipsów 
polimerowych

dostawa przetarg nieograniczony 130 000,00 zł II

5. Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków 
dla pacjentów

usługa przetarg nieograniczony 480 000,00 zł II

6. Usługa kompleksowego utrzymania czystości 
oraz transport wewnątrzszpitalny w obiektach     
SP ZOZ w Słupcy

usługa przetarg nieograniczony 1 250 000,00 zł II

7. Dostawa materiałów medycznych dostawa przetarg nieograniczony 280 000,00 zł III
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8. Dostawa portów naczyniowych dostawa przetarg nieograniczony 180 000,00 zł III

9. Świadczenie usług inżyniera kontraktu dla 
zadania pn. "Projekt termomodernizacji SP ZOZ 
w Słupcy"

usługa przetarg nieograniczony 300 000,00 zł III

10. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem wymaganych: pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia wykonania robót 
budowlanych właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej dot. zamówienia 
publicznego na wykonanie robót budowlanych dla
zadania pn. "Projekt termomodernizacji SP ZOZ 
w Słupcy"

usługa przetarg nieograniczony 600 000,00 zł III

11. Dostawa leków do apteki szpitalnej dostawa przetarg nieograniczony 1 800 000,00 zł III

12. Dostawa środków dezynfekcyjnych dostawa przetarg nieograniczony 155 000,00 zł IV

13. Dostawa energii elektrycznej dostawa przetarg nieograniczony 260 000,00 zł IV

14. Dostawa odczynników do oznaczeń 
biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora 
biochemicznego

dostawa przetarg nieograniczony 400 000,00 zł IV

Plan  ma  charakter  informacyjny.  Zamieszczenie  danego  postępowania  w  planie  nie  jest  równoznaczne  ze  zobowiązaniem  się  Zamawiającego  do  przeprowadzenia  danego
postępowania zgodnie z danymi podanymi w planie, jak również w ogóle do jego realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w planie.
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