
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ JAKIE ZAMAWIAJACY ZAMIERZA WSZCZĄĆ W ROKU FINANSOWYM 2019 

Lp Przedmiot zamówienia Rodzaj 
zmówienia 

Przewidywany tryb postępowania / znak 
sprawy 

Orientacyjna wartość 
brutto 

Przewidywany termin 
wszczęcia postepowania w 

ujęciu miesięcznym 

1 Dostawa: leków i  materiałów opatrunkowych oraz implantów 
ortopedycznych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 

Dostawa 
Przetarg nieograniczony poniżej 221 tys 

SPZOZ LEKI IMP / 2019 
270000,00 Styczeń 2019r 

2 Wykonanie roboty budowlanej polegającej na zbudowaniu 
systemu wytwórczego energii elektrycznej z wykorzystaniem 
elektrowni fotowoltaicznej - montaż paneli fotowoltaicznych na 
dachu budynku istniejącego szpitala  w oparciu o dodatek nr 2 do 
SIWZ (dokumentacja projektowa sekcja 2 ) w obrębie realizacji 
projektu pt. „Odnawialne źródła energii w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sokółce ETAP I” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa V, Gospodarka 
niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych 
źródłach energii TYP2. 

Robota 
budowlana 

Przetarg nieograniczony poniżej 5548 tys 
SPZOZ FOTOWOLTAIKA / 2019 

209897,19 Styczeń 2019r 

3 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. „Podniesienie jakości opieki nad matką i dzieckiem na 
Oddziale Ginekologiczno - Położniczym i Oddziale 
Noworodkowym w SPZOZ w Sokółce” 

Dostawa 
Przetarg nieograniczony powyżej 221 tys  

SPZOZ 1AP MED / 2019 
1056480,00 Styczeń 2019r 

4 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 221 tys 

SP ZOZ 2LEKI / 2019 
3700000,00 Styczeń 2019r 

5 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 221 tys 

SPZOZ SZWY / 2019 
180000,00 Marzec 2019r 

6 Usługa w zakresie odbioru i utylizacji niebezpiecznych odpadów 
medycznych  Grupa I. CPV – 90512000-9 Usługi transportu 
odpadów; 90524000-6 Usługi w zakresie odpadów medycznych; 
90524100-7 Usługi gromadzenia odpadów szpitalnych; 
90524200-8 Usługi usuwania odpadów szpitalnych; 90513300-9 
Usługi spalania odpadów; 90520000-8 Usługi w zakresie 
odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i 
niebezpiecznych oraz wykonanie  usługi w zakresie odbioru i 
wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych oraz 
dzierżawa pojemników na odpady o poj.  7-10m

3
 w ilości – szt.2 

Grupa II. CPV – 90512000-9 Usługi transportu odpadów; 
90500000-2 Usługi związane z odpadami; 90510000-5 Usuwanie 

Usługa Przetarg nieograniczony poniżej 221 tys 
SPZOZ ODPADY / 2019 

480000,00 
Marzec 2019r 



i obróbka odpadów. 

7 Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą  
automatycznego 24 - parametrowego analizatora 
hematologicznego typu CBC-5DIFF z osprzętem. CPV:  
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne; 33696200-7 Odczynniki 
do badania krwi 

Dostawa Przetarg nieograniczony poniżej 221 tys 
SPZOZ 1LAB / 2019 

130000,00 
Kwiecień 2019r 

8 Usługa prowadzenia i obsługa rachunków bankowych 
Zamawiającego wraz z udzieleniem i obsługą kredytu 
bankowego w rachunku bieżącym w wysokości 600000,00zł na 
obsługę bieżących zobowiązań Zamawiającego. CPV – Usługi 
bankowe 66110000-4, Usługi bankowe i inwestycyjne  

66100000-1, Usługi udzielania kredytu CPV – 66113000-5 

Usługa 
Przetarg nieograniczony poniżej 221 tys 

SPZOZ BANK  / 2019 
43500,00 

Kwiecień 2019r 

9 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 221 tys 

SPZOZ 2IMP / 2019 
2450000,00 Maj 2019r 

10 Dostawa  odzieży roboczej, ochronnej, obuwia dla pracowników 
gospodarczych oraz bielizny dziecięcej wg dodatku nr 2 do 
SIWZ. CPV – 18100000-0 Odzież branżowa, specjalna odzież 
robocza i dodatki; 18813000-1 Obuwie z cholewkami ze skóry; 
18400000-3 Odzież robocza; 33199000-1 Odzież medyczna 

Dostawa 
Przetarg nieograniczony poniżej 221 tys 

SPZOZ Bielizna / 2019 
67000,00 Czerwiec 2019r 

11 Dostawa sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem dla 
Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i OAiIT  w oparciu o 
dodatek nr 2 do SIWZ (dokumentacja projektowa etap I ) w 
ramach regionalnego programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 

Dostawa 
Przetarg nieograniczony powyżej 221 tys 

SPZOZ 2AP MED / 2019 
1184319,16 Czerwiec 2019r 

12 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; 33141615-
4 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; 33141300-
3 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 221 tys 

SPZOZ JU / 2019 
1500000,00 Sierpień 2019r 

13 Dostawa mikrokart i odczynników serologicznych do metody 
mikrokolumnowej żelowej wraz z doposażeniem, kompatybilnym 

Dostawa Przetarg nieograniczony poniżej 221 tys  
SPZOZ 2LAB / 2019 

120000,00 
Sierpień 2019r 



z posiadanym zestawem aparatury do oznaczeń w serologii 
transfuzjologicznej: ID-Centrifuge 24S, ID-Incubator 37SI, ID-
Pipetor EP-5, ID-Dispenser red  wg asortymentu i ilości 
wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej SIWZ. CPV:  
33696500-0  odczynniki laboratoryjne 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek

 
nr 2 i 

5 do SIWZ 

14 Świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla SP ZOZ w 
Sokółce szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi 
dodatek  nr.2 do SIWZ. CPV – 98310000-9 – usługi prania i 

czyszczenia na sucho; 98311000-6 – usługi odbioru prania 

Usługa Przetarg nieograniczony poniżej 221 tys 
SPZOZ PRANIE / 2019 

780000,00 
Wrzesień 2019r 

15 Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na terenie miasta Sokółka 
tj. oleju napędowego i etyliny Pb 95 wg dodatku nr 2 do SIWZ. 
Kod CPV: 09134100-8 – olej napędowy; 09132100-4 - benzyna 
bezołowiowa 

Usługa Przetarg nieograniczony poniżej 221 tys 
SPZOZ PALIWO / 2019 

135000,00 
Październik 2019r 

16 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 
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 

Dostawa 
Przetarg nieograniczony poniżej 221 tys 

SPZOZ CZYST / 2019 
126000,00 Listopad 2018r 

17 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 221 tys 

SPZOZ SPOZ / 2019 
380000,00 Listopad 2018r 

18 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 221 tys  

SPZOZ TRANSPORT / 2019 
385000,00 Listopad 2018r 

 

Sporządził: 07.01.2019r 
Andrzej Dowgiert   
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                                               Dyrektora SPZOZ w Sokółce 
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