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Roboczy

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Roboty budowlane 1.1.1

Adaptacja pomieszczeń biurowych w celu uzyskania zaplecza

socjalnego dla pracowników oraz powiększenie pomieszczenia UPS w

budynku przy ul. Józefa 21 w Krakowie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art.

275 pkt 1 ustawy

203 252,03 zł III kwartał 2022

Dostawy 1.2.1

Dostawa materiałów biurowych i poligra�cznych, papieru, kopert Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art.

275 pkt 1 ustawy
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295 000,00 zł III kwartał 2022

Dostawy 1.2.2

Zakup serwera na potrzeby BigData Splunk Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art.

275 pkt 1 ustawy

552 846,00 zł II kwartał 2022

Dostawy 1.2.3

Zakup 60 szt. komputerów Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art.

275 pkt 1 ustawy

243 902,00 zł I kwartał 2022

Dostawy 1.2.4
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Zakup systemu nagrywania rozmów telefonicznych Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art.

275 pkt 1 ustawy

199 187,00 zł I kwartał 2022

Dostawy 1.2.5

Zakup 36 miesięcznej licencji wraz z wsparciem serwisowym i

aktualizacjami na rozszerzoną platformę wykrywania zagrożeń i

reagowania na nie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art.

275 pkt 1 ustawy

292 683,00 zł I kwartał 2022

Usługi 1.3.1

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania

czystości pomieszczeń oraz terenów zewnętrznych obiektów

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Zdrowia w Krakowie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art.

275 pkt 1 ustawy

502 000,00 zł IV kwartał 2022
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Usługi 1.3.2

Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony pracowników,

ochrony oraz dozoru obiektów i mienia NFZ w Krakowie i Nowym

Targu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art.

275 pkt 1 ustawy

1 300 000,00 zł IV kwartał 2022

Usługi 1.3.3

Świadczenie usług zdrowotnych polegających na dokonywaniu oceny

oraz aprobaty skierowań pod względem celowości leczenia

uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art.

275 pkt 1 ustawy

250 000,00 zł IV kwartał 2022

Usługi 1.3.4
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Roczne wsparcie serwisowe oraz Roczne przedłużenie subskrypcji na

systemy bezpieczeństwa

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: - art.

275 pkt 1 ustawy

569 490,00 zł IV kwartał 2022



2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Dostawy 2.2.1

Zakup 6 szt. serwerów kasetowych Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie: art. 132 ustawy

723 577,00 zł II kwartał 2022

Dostawy 2.2.2

Zakup dwóch bibliotek taśmowych LTO-8 z 36 miesięczną gwarancją i

wsparciem serwisowym

Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie: art. 132 ustawy
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975 610,00 zł II kwartał 2022

Dostawy 2.2.3

Zakup kompletu dwóch głównych �rewall Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie: art. 132 ustawy

975 610,00 zł I kwartał 2022

Dostawy 2.2.4

Modernizacja systemu równoważenia obciążenia serwerów Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na

podstawie: art. 132 ustawy

11 504 065,00 zł I kwartał 2022
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Projekt współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś priorytetowa E-

administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt jest realizowany przez Urząd Zamówień Publicznych w

partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji.
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