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Lp. Nazwa własna zamierzenia nadana przez zamawiającego
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1.

Dostawa produktów leczniczych:

a) leki

b) leki specjalistyczne

c) leki stomatologiczne                                                                  

d) leki okulistyczne

Wyroby medyczne 36600000-6 II/2017 jednorazowy(j) dostawa (D) PN
bieżący 

(BIE)
93.457,94 7% 100.555,00

Gabinety 

medyczne

Sokołowska-

Robekowska
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2.

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku:    

a) środki opatrunkowe                                                                     

b) gumki dla proktologa                                                            

c) Cytofix                                                                                          

d) pasta ścierna                                                                                

e) tacki dla stomatologii                                                               

f) worki, zatyczki                                                                              

g) przylepce microporowe 

Wyroby medyczne

39525000-8     

33141100-4     

33141111-1     

33141112-8     

33141113-5     

33141114-2     

33141115-9

II/2017 jednorazowy(j) dostawa (D) PN
bieżący 

(BIE)
88.411,21 7% 94.600,00

Gabinety 

medyczne

Sokołowska-

Robekowska

3.

Remont cokołu od strony ul. Koszykowej i remont 

schodów przy wejściu administracyjnym budynku przy ul. 

Koszykowej 78

Roboty budowlane 45453000-7 II/2017 trwały (T)
robota 

budowlana (RB)
PN

inwestycja                       

( IN)
243.525,63 23% 299.536,53 Administracja

Stanisław 

Sejbuk

4.

Dostawa serwerów, modułów pamięci RAM 32 GB oraz  

subskrypcji i licencji oprogramowania ESET Endoint 

Security

Urządzenia 

informatyczne

48800000-6     

30236110-6     

48760000-3

III/2017 trwały (T) dostawa (D) PN
bieżący 

(BIE)
60.162,60 23% 74.000,00

Sekcja 

teleinformatyki
Rafał Przybysz

5.

Dostawa komputerów, oprogramowania komputerowego i 

systemowego, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz 

innych akcesoriów komputerowych

 Komputery, 

oprogramowanie

, drukark i i inne 

akcesoria 

komputerowe

30211000-1     

48000000-8     

3023100-5

IV/2017
trwały (T) oraz 

jednorazowy(J)
dostawa (D) PN

bieżący 

(BIE)
469.227,64 23% 577.150,00

Sekcja 

teleinformatyki
Rafał Przybysz

6.

Dostawa sprzętu medycznego:  

 a)   USG z kompletem głowic - 1 szt..,                                   

b) aparat USG- Echo serca - 1 szt.,                                        

c) Videogastroskop - 1 szt.,                                                         

d) aparat pantomograficzny cyfrowy z tomografią 3D i   

przystawką cefalometryczną- 1 szt.,

e)   unity stomatologiczne - 2 szt.,                                                 

f) laser stomatologiczny - 2 szt.                                                    

g) komora kriogeniczna - 1 szt.                                                                          

.

Sprzęt medyczny

33112200-0     

33112340-3    

33100000-1   

33111500-6    

33130000-0     

33165000-4             

V/2017 trwały (T) dostawa (D) PN
bieżący 

(BIE)
1.317.757 7% 1.410.000

Gabinety 

medyczne

Sokołowska-

Robekowska

7.

Dostawa sprzętu medycznego:                                                  

a) fotel ginekologiczny - 1 szt.,                                                   

b) aparaty do pomiaru ciśnienia krwi - 11 szt.,                          

c) lampa diagnostyczna laryngologiczna - 2 szt.,                   

d) termometr - 3 szt.,                                                                        

e) stacjonarny rower rehabilitacyjny - 1 szt.,                                            

f) rower rehabilitacyjny eliptyczny - 1 szt.,                                     

g) aparat do wykonywania zabiegów fizykoterapii-

ultradźwięków - 1 szt.,                                                                       

h) narzędzia chirurgiczne,                                                                       

i) sprzęt okulistyczny,                                                                                 

j) drobny sprzęt rehabilitacyjny,                                                         

k) mikroskop endodontyczny - 1 szt.,                                         

l) urządzenie do ozonoterapii - 1 szt.,                                           

m) endometr stomatologiczny - 3 szt.                                                                 

Sprzęt medyczny

3300000-1       

34430000-0     

38430000-8     

33130000-1      

33169000-2     

31521000-4           

33924000-6     

33169000-2      

V/2017
trwały (T) oraz 

jednorazowy(J)
dostawa (D) PN

bieżący 

(BIE)
85.935,00 23% 105.700,00

Gabinety 

medyczne

Sokołowska-

Robekowska



8.

Dostawa materiałów stomatologicznych:

 a) wypełnienia światłoutwardzalne,                                                                 

b) leki stomatologiczne,                                                                

Materiały 

stomatologiczne

33141800-8     

33131300-8     

33661100-2

IX/201`7 jednorazowy (j) dostawa (D) PN
bieżący 

(BIE)
162.000,00 7% 173.340,00

Gabinety 

stomatologiczne

Sokołowska-

Robekowska

9. Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej
Energia 

elektryczna

09310000-5      

65300000-6
X/2017 ciągły © dostawa (D) PN

bieżący 

(BIE)
870.000,00 23% 1.070.000,0 Przychodnia i filie

Stanisław 

Sejbuk

10. Dostawa azotu ciekłego i dzierżawa zbiornika Azot

24111800-3     

92534000-3     

44615000-4

X/2017 ciągły © dostawa (D) PN
bieżący 

(BIE)
497.000,00 23% 611.310,00 Przychodnia i filie

Sokołowska-

Robekowska

4.516.191,53

                                         …………………………………………         …………………………………….

pieczęć        podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY
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pieczęć        podpis


