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Rodzaj procedury Planowany termin
procedury

I. DOSTAWY

1.. Opieka serwisowa, nadz6r autorski do wszystkich posiadanych modul6w i licencji dla
systemu Simple.ERP wrazz zakupem dodatkowych licencji bezterminowych i

terminowych systemu Simple.ERP.

70.000,00 Przeta rg nieograniczony I kwartal

2. Zakup i dostawa odczynnik6w dla potrzeb O5rodka Diagnostyki- Laboratorium
Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Roosevelta 3

31.000,00 Przetarg nieograniczony I kwartat

3. Zakup i dostawa materiat6w sterylnych i niesterylnych jednorazowego u2ytku dla
potrze Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Roosevelta 3

24.000,00 Przetarg nieograniczony I kwartat

4. Zakup i dostawa material6w szewnych dla potrzeb Osrodka Diagnostyki-
Laboratorium Powiatowego Centrum Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Roosevelta 3

61.000,00 Przetarg nieogra niczony I kwartal

5. Zakup idostawa Srodk6w dezynfekcyjnych dla potrzeb m Powiatowego Centrum
Matki i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3

47.000,00 Przeta rg nieogra niczony I kwartal

6. 1) Dzier2awa analizatora parametr6w krytycznych wraz z zakupem odczynnik6w,
kapilar, material6w kontrolnych, material6w eksploatacyjnych do analizatora

70.000,00 Przetarg nieogra niczony I lub ll kwartal

7. Swiadczenie uslugi polegajqcej na przygotowywaniu i dostarczaniu posilk6w
opakowaniach jednorazowych - cateringowych do kuchenek oddzialowych Oddziat6w
Powiatowego zespolu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Roosevelta 3 z wykorzystaniem dostqpnych Srodk6w komunikacjiwewngtrznej

232.OOO,OO Przetarg nieogra niczony I lub ll kwartal



Szpitala przez pracownika Wykonawcy:
. Sniadania, (t Sniadanie + ll Sniadanie)
. Obiady,

(obiad + podwieczorek)
. Kolacje
Wedlug diet stosowanych w Szpitalu.

8. 2) Dzier2awa analizatora do immunochemii z drukarkq wsp6lpracujqcq z analizatorem
szt. 1,

3) Dostawa odczynnik6w, kalibrator6w, materiat6w kontrolnych, materiat6w
eksploatacyjnych do a nalizatora

180.000,00 Przeta rg nieograniczony I lub ll kwartal

9. Zakup idostawa lek6w dla potrzeb dla potrzeb m Powiatowego centrum Matki i

Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 3.
520.000,00 Przeta rg nieogra niczony I lub ll kwartal

10. opieki serwisowa, nadz6r autorski (Update, Upgrade) do wszystkich posiadanych
modul6w i licencjidla systemu Eskulap wrazz zakupem licencji na okres 12 miesiqcy,
zakup licencjibezterminowych dla systemu Esculap wrazz mo2liwo6ciq korzystania z
licencji testowych dla dodatkowych obszar6w na potrzeby Zamawiajqcego.

127.000,00 Przeta rg nieogra niczony ll lub lll kwartal

1.1". Ustuga polegajqca na odbiorze, transporcie iun'reszkodliwianiu odpad6w medycznych i

niebezpiecznych z plac6wek podlegtych PCMD w piotrkowie Trybunalskim
213.000,00 Przeta rg nieogra niczony ll lub lll kwartat

12. Zakup idostawa Zestawu do laparoskopii 562.000,00 Przeta rg nieogra niczony ll lub lll
lub lV kwartal

13. Zakup idostawa:
- kardiotokografu do ciq2y bliZnia czej szt- 2.
- systemu monitorujqcego kardiotokografy szt. 1,
- glowic do aparat6w KTG szt. 6,

121.000,00 Przetarg nieograniczony ll lub lll
lub lV kwartal

14. Zakup idostawa:
- sterylizatora parowy szt. 1,
- sterylizatora plazmowy szt. 1

458.000,00 Przetarg nieograniczony ll lub lll
lub lV kwartat

15. Zakup idostawa:
- myjnia do narzqdzi PROHS WD 10/2 szt. 1

- myjnia do narzqdzi PROHS WD 8

134.000,00 Przetarg nieograniczony ll lub lll
lub lV kwartal

16. Zakup idostawa stacji uzdatniania wody 65.000,00 Przeta rg nieogra niczony ll lub lll
lub lV kwartat
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17. Zakup i dostawa narzqdzi chirurgicznych 124.000,00 Przetarg nieogra niczony ll lub lll
lub lV kwartal

Razem poz. I 3.039.000,00

x
t!. usruct

1.. Wyw6z nieczysto6ci statych 1_68.000,00 Przeta rg nieogra niczony I kwartal

2. Przeglqdy i naprawy sprzetu i aparatury medycznej w plac6wkach podlegtych PCMD w
Piotrkowie Trybuna lskim

300.000,00 Przetarg nieograniczony ll lub lll kwartal

3. Przeglqdy i naprawy sprzetu i aparatury medycznej w plac6wkach podlegtych pCMD w
Piotrkowie Trybunalskim

142.000,00 Przeta rg nieogra niczony lll lub lV kwartal

Razem poz. Il 610.000,00 x

III. ROBOTY BUDOWLANE

1. Naprawa podjazdu dla karetek pogotowia ratunkowego. 186.000,00 Przetarg nieogra niczony ll lub lll
lub lV kwartal

2. Dostosowanie Przychodni Nr lV dla os6b niepelnosprawnych. 586.000,00 Przeta rg nieogra niczony ll lub lll
lub lV kwartal

3. Dostosowanie budynku Szpitala przy ul. Roosevelta 3 dla os6b niepetnosprawnych 1.626.000,00 Przeta rg nieogra niczony ll lub lll
lub lV kwartal

4. Modernizacja wqzla cieplnego w Przychodni Nr 4 64.000,00 Przetarg nieogra niczony ll lub lll
lub lV kwartal

5. Dostosowanie pomieszczef na Dzienny O6rodek Rehabilitacyjny dla Dzieci 154.000,00 Przetarg nieogra niczony ll lub lll
lub lV kwartal

Razem poz. lll 2.516.000,00 X

OGOTEM poz.l; tl; ttt 6.265.000,00 X
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