
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na rok 2022 
Małopolski Szpital Ortopedyczno - Rehabilitacyjny im. Prof. Bogusława Frańczuka 

Lp Przedmiot zamówienia  
Tryb  

udzielenia 
 zamówienia  

Wartość 
zamówienia  

Planowany termin 
wszczęcia 

postępowania o 
udzielenie zamówienia 

publicznego  

DOSTAWY  

1. Dostawa endoprotez oraz innych implantów. 
Przetarg  

nieograniczony 
6 478 312,81 zł I kwartał 

2. „Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku”. Tryb podstawowy 
300 000,00 zł  

II kwartał 

3. 

Dostawa na potrzeby apteki produktów leczniczych wyrobów medycznych, 
kosmetyków, surowców do receptury, drobnocząsteczkowych pochodnych 
heparyny, produktów biobójczych oraz dietetycznych środków specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego. 

Przetarg  
nieograniczony 

980 000,00 zł  III kwartał 

4. 
zakup samochodu do przewozu pacjentów dla potrzeb Małopolskiego Szpitala 
Ortopedyczno -Rehabilitacyjnego Im. Prof. Bogusława Frańczuka 

Tryb podstawowy 130 081,30 zł  III kwartał 

5. Dostawa aparatury i sprzętu medycznego w tym: Tryb podstawowy 908 333,33 zł    

5.1 zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach potrzeb wewnętrznych szpitala   231 481,48 zł  II/III/IV kwartał 

5.2 
zakup sprzętu wynikający z uruchomienia Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - 
Pakiet Medyczny 3 

  676 851,85 zł  I kwartał 



6. Dostawa endoprotez oraz innych implantów. Tryb podstawowy 517 592,59 II kwartał 

USŁUGI 

1. 
„Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi odbioru, 
transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych”. 

Tryb podstawowy 284 130,00 zł  II kwartał 

2. 
„Świadczenie usługi specjalistycznego sprzątania, utrzymania czystości oraz 
dezynfekcji” 

Tryb podstawowy 300 000,00 zł  II kwartał 

3. 

Usługa polegająca na stałym, całodobowym dozorze mienia MSOR wraz z obsługą 
gazów medycznych wraz z najem parking o pow. 2.881 m², znajdujący się na 
terenie szpitala, na cele postoju pojazdów używanych przez pacjentów lub osoby 
odwiedzające wraz z pomieszczeniami o powierzchni 57 m2 znajdującymi się w 
budynku nr 25 

Tryb podstawowy 200 000,00 zł  III kwartał 

4. Kompleksowa obsługa żywienia pacjentów MSOR Tryb podstawowy 910 200,00 zł  IV kwartał 

5. Usługa polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego Tryb podstawowy 234 000,00 zł  II kwartał  

6. 

Integracja regionalnej wymiany EDM oraz innych usług. Zamówienie jest 
realizowane w ramach Projektu Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM) 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-
administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 

Tryb podstawowy 487 804,88 zł  II kwartał  

7. 
Pranie odzieży i bielizny szpitalnej, dzierżawa pościeli, fartuchów, ubrań 
chirurgicznych i prześcieradeł barierowych oraz dzierżawa wraz z usługą 
sterylizacji fartuchów operacyjnych wzmocnionych 

Tryb podstawowy 420 533,20 IV kwartał 

8. 

Świadczenie usług informatycznych oraz serwisowania i naprawy sprzętu 
komputerowego w Małopolskim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym  im. 
Prof. Bogusława Frańczuka 

Tryb podstawowy 160 000,00 II kwartał 

Roboty budowlane 

1. 

„Przebudowa budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnego im. Prof. Bogusława Frańczuka dla zapewnienia koordynowanej 
i kompleksowej opieki nad chorym i podniesienia bezpieczeństwa 
epidemiologicznego i sanitarnego w kontekście pandemii Covid-19”  

Tryb podstawowy 8 731 963,85 zł I kwartał 

 


