
Załącznik nr 2

Do    Regulaminu  udzielania  w  SP  ZOZ  Wojewódzkim  Szpitalu  Zespolonym  im.  Jędrzeja  

Śniadeckiego w Białymstoku zamówień publicznych, których wartość jest równa lub większa niż

wyrażona w złotych równowartość 30     000 euro netto  

Wykaz osób odpowiedzialnych za składanie wniosków o przeprowadzenie postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego o wartości przekraczającej w ciągu roku wyrażoną w złotych równowartość

kwoty  30 000 euro

L.p. Nazwa przetargu
Osoba odpowiedzialna za składanie wniosków

przetargowych
1. Dostawa chirurgiczny materiałów szewnych

1. Kierownik Apteki  
2. Dostawa leków
3. Dostawa materiałów opatrunkowych
4. Dostawa preparatów dezynfekcyjnych
5. Dostawa sprzętu do laparoskopii oraz wyposażenie

urządzeń chirurgicznych Lekarz Kierujący Oddziałem Anestezjologii i

Intensywnej Terapii
6. Dostawa odzieży operacyjnej barierowej 

wielokrotnego użytku
7. Dostawa asortymentu do generatora COOL-TIP i 

elektrod do aparatów elektrochirugii.
8. Materiały zużywalne współpracujące z aparatem 

do termolezji RF NT 1100 Lekarz Kierujący Oddziałem Anestezjologii i

Intensywnej Terapii
9. Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego 

jednorazowego użytku

Lekarz Kierujący Oddziałem Anestezjologii i

Intensywnej Terapii
10. Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego 

jednorazowego użytku.

Lekarz Kierujący Oddziałem Anestezjologii i

Intensywnej Terapii
11. Dostawa specjalistycznego sprzętu jednorazowego 

użytku do Oddziału Neonatologii z Patologią i 

Intensywną Terapią 

Lekarz kierujący Oddziałem Neonatologii z

Patologią i Intensywną Terapią 

12.
13. Dostawa druków medycznych

1. Kierownik Działu Administracji

14. Usługa ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności 

medycznej
15. Usługa ubezpieczenia od zdarzeń medycznych
16. Dostawa sprzętu komputerowego, 

oprogramowania.
17. Dostawa artykułów biurowych
18. Dostawa środków czyszcząco-dezynfekujących,  

środków czystości i gospodarstwa domowego.
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1. Kierownik Działu Logistyki19. Dostawa odzieży operacyjnej wielokrotnego 

użytku.
20. Dostawa odzieży i obuwia roboczego
21. Dostawa materiałów eksploatacyjnych, 

wymiennych i pomocniczych do aparatury 

medycznej.
22. Usługa przeglądów, konserwacji oraz napraw 

aparatury i sprzętu medycznego
23. Dostawa tlenu ciekłego
24. Dostawa materiałów budowlanych, elektrycznych, 

hydraulicznych i inne
25. Usługa prania bielizny szpitalnej i dalszej 

odpowiedniej obróbki bielizny szpitalnej
26. Usługa: przegląd, konserwacja i naprawy urządzeń 

dźwigowych
27. Usługa odbioru, transportu, unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych i pokonsumpcyjnych, 

surowców i produktów nienadających się do 

spożycia i przetwórstwa oraz medycznych 

odpadów niebezpiecznych 
28. Dostawa elektrod, żeli i papierów diagnostycznych

1. Kierownik Zespołu Techników Medycznych
29. Dostawa filmów RTG i odczynników  do 

mammografii
30. Dostawa wyrobów medycznych do kardiologii 

inwazyjnej

1. Kierownik Pracowni

Hemodynamiki
31. Dostawa wyrobów medycznych przeznaczone do 

operacji zaćmy 1. Lekarz Kierujący Oddziałem Chorób Oczu
32. Dostaw sprzętu do witrektomii oraz iniekcji 

doszklistowych
33. Dostawa stymulatorów serca i elektrod 1. Lekarz kierujący Oddziałem Kardiologii z

Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej
34. Dostawa implantów ortopedycznych 

(różne) 1.Lekarz kierujący Oddziałem Ortopedyczno -

Urazowym
35. Dostawa implantów do zespoleń kości

(różne)
36. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do aparatu 

Rapid – Point 400

1. Pielęgniarka Koordynująca Oddziału

Kardiologii z Pododdziałem Kardiologii

Inwazyjnej
37. Dostawa rękawiczek operacyjnych

1. Przełożona Pielęgniarek
38. Dostawa drobnego sprzętu medycznego 

jednorazowego użytku
39. Usługa utrzymania czystości i wykonywania 

innych czynności 1. Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
40. Usługa:  świadczenie usługi przez Opiekunów 

medycznych w zakładzie Pielęgnacyjno-

Opiekuńczym
41. Usługa żywienia
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42. Dostawa drobnego sprzętu endoskopowego 1. Lekarz Kierujący Oddziałem Chorób

Wewnętrznych i Gastroenterologii
43. Roboty budowlane

1. Specjalista ds. Inwestycji
44. Pozostałe wnioski związane z przeprowadzeniem 

postępowań  na roboty budowlane  
45. Usługa opracowania dokumentacji projektowej
46. Dostawa odzieży, serwet i zestawów do obłożenia

pola operacyjnego jednorazowego użytku 1. Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego
47. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej. Użytkownik według właściwości.
48. Dostawa odczynników laboratoryjnych (różne)

1. Kierownik działu Diagnostyki Laboratoryjnej.
49. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 
50. Dostawa elementów systemu zamkniętego do 

pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do 

odczytu OB
51. Dostawa płynów dializacyjnych i zestawów do 

zabiegów dla urządzenia nerko zastępczego Prima 

Flex

1. Lekarz Kierujący Szpitalnym Oddziałem

Ratunkowym
52. Dostawa odczynników do oznaczenia parametrów 

krytycznych wraz z dzierżawą analizatora

UWAGA:

1. Wnioski o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej w ciągu

roku w złotych równowartość kwoty 30 000 euro netto nie wymienione w powyższej tabeli na przedmiot zamówienia

związany  z  bieżącą  działalnością  Szpitala  składają  osoby  merytorycznie  odpowiedzialne  za  prawidłowe

funkcjonowanie danej komórki organizacyjnej.

2. Dyrektor SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku może wyznaczyć

inną osobę odpowiedzialną za złożenie wniosku o zamówienie niż wskazaną w powyższej tabeli. 

3


	Do Regulaminu udzielania w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku zamówień publicznych, których wartość jest równa lub większa niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro netto

