PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZAMAWIAJACY ZAMIERZA WSZCZĄĆ W ROKU FINANSOWYM 2020 korekta
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Rodzaj
zmówienia

Przewidywany tryb postępowania / znak
sprawy

Orientacyjna wartość
brutto

Przewidywany termin
wszczęcia postepowania w
ujęciu miesięcznym

Dostawa aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV
– 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020, Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności
publicznej, Działania 8.4 Infrastruktura społeczna, Poddziałanie
8.4.1. pt. „Poprawa dostępności do usług w obszarze chorób
będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej w SP ZOZ w
Sokółce”

Dostawa

Przetarg nieograniczony powyżej 214 tys euro
SPZOZ AP MED 1 / 2020

1245600,00

Styczeń 2020r

Dostawa: leków, preparatów diagnostycznych, substancji
recepturowych i art. pomocniczych stosowanych w recepturze
oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości
wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV 33600000-6

Dostawa

Przetarg nieograniczony powyżej 214 tys euro
SP ZOZ LEKI / 2020

3900000,00

Styczeń 2020r

Dostawa: preparatów dezynfekcyjnych wg. dodatku nr 2 do
niniejszej SIWZ. CPV- 33631600-8 - Środki antyseptyczne i
dezynfekcyjne, 33600000-6 – Produkty farmaceutyczne

Dostawa

Przetarg nieograniczony poniżej 214 tys
SPZOZ DEZ / 2020

180000,00

Styczeń 2020r

Dostawa gazów medycznych oraz technicznych wraz z
transportem i dzierżawą butli oraz dzierżawa zbiornika na tlen
medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%)

Dostawa

Przetarg nieograniczony poniżej 214 tys euro
SPZOZ GAZY / 2020

230000,00

Luty 2020

Dostawa: odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą
analizatorów do wykonywania identyfikacji lekooporności oraz
posiewów krwi i innych płynów ustrojowych zgodnie z dodatkiem
nr 2 i 5 do SIWZ. CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne,
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z
wyjątkiem szklanego)

Dostawa

Przetarg nieograniczony poniżej 214 tys euro
SPZOZ LAB 1 / 2020

320000,00

Marzec 2020r

Dostawa: materiałów szewnych tj: szwy chirurgiczne, siatki
przepuklinowe wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w
dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV – 33141121-4 Szwy
chirurgiczne; 33141100-1 Opatrunki, zaciski, szwy

Dostawa

Przetarg nieograniczony poniżej 214 tys euro
SPZOZ SZWY / 2020

170000,00

Marzec 2020r

Dostawa implantów ortopedycznych tj: śruby, wkręty, gwoździe,
płytki, endoprotezy stawu biodrowego, kolanowego wraz z
użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do SIWZ. CPV –
33183100-7 Implanty ortopedyczne

Dostawa

Przetarg nieograniczony powyżej 214 tys euro
SPZOZ IMP / 2020

2450000,00

Maj 2020r

Dostawę krążków do antybiogramów - Grupa 1 ,odczynników
monoklonalnych - Grupa 2, odczynników do analizy równowagi
kwasowo-zasadowej Corning 248 – Grupa 3, odczynników do
analizatora jonoselektywnego Rapidchem 744 - Grupa 4,
odczynników serologicznych - Grupa 5 , odczynnik Giemsy Grupa 6 , zestawów do rozdziału elektroforetycznego białek
surowicy - Grupa 7, Szczepów wzorcowych wraz z zestawem do
ich przechowywania - Grupa 8, płynne odczynniki
bakteriologiczne, Grupa - 9, testów do oznaczeń boreliozy wraz z

Dostawa

Przetarg nieograniczony poniżej 214 tys euro
SPZOZ LAB 2 / 2020

500000,00

Lipiec 2020r

testem potwierdzenia Westernbloot oraz dzierżawą sprzętu do
ich wykonania - Grupa 10, probówek - Grupa 11, testów do
oznaczania MIC metodą mikrorozcieńczeń - Grupa 12, testów
alergiczne wraz z dzierżawą sprzętu do ich wykonania - Grupa
13, testów immunoenzymatyczne do wykrywania Clostridium
difficile w kale - Grupa 14 - Kod CPV: 33696500-0 - odczynniki
laboratoryjne.
9

Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku wg
asortymentów i ilości wyszczególnionych w dodatku nr. 2 do
SIWZ. CPV- 33140000-3 materiały medyczne ; 33141320-9 igły
medyczne ; 33157100-6 maski do gazów medycznych;
33141200-2 cewniki ; 33141220-8 kaniula; 33141240-4
akcesoria cewnikowe; 33141310-6 strzykawki; 33141321-6 igły
do znieczulania; 33141324-7 igły do dializy; 33141411-4 skalpele
i noże chirurgiczne; 33141420-0 rękawice chirurgiczne;
33424300-0 rękawice jednorazowe; 33141600-6 zbiorniki i torby
do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy; 331416154 pojemniki na mocz; 33141641-5 sondy; 33157110-9 maski
tlenowe; 33171300-2 zestawy do znieczuleń miejscowych;
33181200-4 filtry do dializy; 32354110-3 klisza rentgenowska;
22993200-9 papier termoczuły; 33141640-8 dreny; 33194120-3
artykuły do infuzji; 33141625-7 zestawy diagnostyczne;
33199000-1 odzież medyczna; 33192500-7 probówki; 331413003 urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi; 33141620-2
zestawy medyczne; 33141621-9 zestawy używane w przypadku
nietrzymania moczu; 33141641-5 sondy; 39518200-8
prześcieradła używane na salach operacyjnych

Dostawa

Przetarg nieograniczony powyżej 214 tys euro
SPZOZ JU / 2020

1650000,00

Sierpień 2020r

10 Dostawa: pasków do oznaczania moczu wraz z dzierżawą
analizatora/czytnika i zestawu komputerowego wraz z
zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi
w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do
SIWZ - CPV–33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.

Dostawa

Przetarg nieograniczony poniżej 214 tys euro
SPZOZ LAB 3 / 2020

30000,00

Wrzesień 2020r

11 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do
SIWZ CPV – 33100000-1 Urządzenia medyczne w ramach
programu inwestycyjnego „Zakup sprzętu i aparatury medycznej
do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sokółce” na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną
budżetu państwa (Dz.U.2017r. poz.500)

Dostawa

Przetarg nieograniczony powyżej 214 tys euro
SPZOZ AP MED 3 / 2020

4139868,65

Październik 2020r

12 Dostawa implantów ortopedycznych tj: jednoczęściowych
dynamiczny stabilizatorów kręgosłupa lędźwiowego wraz z
użyczeniem instrumentarium wg dodatku nr 2 do zaproszenia.
CPV – 33183100-7 Implanty ortopedyczne

Dostawa

Wolna ręka poniżej 214 tys euro
SPZOZ IMP / WR / 2020

124200,00

Październik 2020r

13 Dostawa wraz z transportem środków czystości oraz sprzętu do
utrzymania czystości wg dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. Kod
CPV: 39800000-0 – środki czyszczące i polerujące; 39831240-0
– preparaty czyszczące; 39224300-1- miotły i szczotki i inne
artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym; 39831600-2
– środki do czyszczenia toalet; 39831300-9 – środki do
czyszczenia podłóg; 34928480-6 – pojemniki i kosze na odpady i

Dostawa

Przetarg nieograniczony poniżej 214 tys euro
SPZOZ CZYST / 2020

115000,00

Listopad 2020r

śmieci; 33760000-5 – papier toaletowy, chusteczki higieniczne,
ręczniki do rąk i serwety; 39222110-8 – sztućce i talerze
jednorazowe; 39222120-1 - kubki jednorazowe; 33741200-8 Płyny do rąk i ciała
14 Dostawa artykułów spożywczych wg dodatku nr 2 do niniejszej
SIWZ. Nabiał – CPV 15510000-6; Pieczywo – CPV 15811000-6;
Mięso – CPV 15110000-2; Produkty wędliniarskie – CPV
15131120-2; Drób – CPV 15112000-6; Ryby – CPV 15220000-6;
różne produkty spożywcze - CPV 15800000-6

Dostawa

Przetarg nieograniczony poniżej 214 tys euro
SPZOZ SPOZ / 2020

430000,00

Listopad 2020r

15 Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów,
krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych
(Grupa 1 i 2) oraz transportu sanitarnego specjalistycznym
pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu
medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w
zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Grupa 3) dla
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Sokółce – CPV 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego
transportu drogowego; 60.13.00.00-8 – usługi w zakresie
specjalistycznego transportu drogowego osób

Usługa

Przetarg nieograniczony poniżej 214 tys euro
SPZOZ TRANSPORT / 2020

609610,00

Grudzień 2019r
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