
Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Kraków: Remont pomieszczeń Oddziału Pediatrii Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
Numer ogłoszenia: 286248 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.  1)  NAZWA  I  ADRES: Szpital  Specjalistyczny  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki
Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego: Remont  pomieszczeń  Oddziału  Pediatrii  Szpitala
Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie  remontu bieżącego pomieszczeń Oddziału Pediatrii mieszczącego się w Pawilonie D1
Szpitala im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z wykonaniem dokumentacji kosztorysowo -
projektowej, która powinna zawierać projekty: instalacji monitoringu, instalacji przyzywowej, instalacji
co,  instalacji  wod  -  kan,  projekt  stolarki  zewnętrznej  i  wewnętrznej,  projekt  wnętrz.  Wykonawca
sporządzi  inwentaryzację  architektoniczno-  budowlaną  oraz  szczegółowy  przedmiar  robót  wraz  z
kosztorysem ofertowym  i  przedłoży Zamawiającemu celem akceptacji  w terminie  2 tygodni  od dnia
podpisania umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy w zakresie remontu pomieszczeń obejmuje
1) wymianę zewnętrznej stolarki okiennej 2) wymiana grzejników 3) wymiana okładzin ścian i podłóg z
płytek w łazienkach 4) wymiana osprzętu łazienkowego 5) adaptacja pomieszczenia gospodarczego dla
potrzeb łazienki 6) wykonanie instalacji monitoringu 7) wykonanie instalacji przyzywowej 8) wymiana
wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej 9) wykonanie sufitu podwieszanego 10) wymiana wykładziny
podłogowej z PCV 11) roboty malarskie (remont będzie odbywał się w pomieszczeniach działającego
Oddziału Pediatrycznego, sala po sali). Instalacja monitoringu w Oddziale Pediatrii będzie składać się z 4
kopułkowych  kamer zainstalowanych  w korytarzu oddziału w sposób pozwalający na objęcie swoim
zasięgiem obszar  korytarzy  obu  odcinków oraz  jednej  zewnętrznej  kamery  zainstalowanej  na  klatce
schodowej  skierowanej  na  wejście  od  strony  Izby  Przyjęć.  Kamery  muszą  zostać  podłączone  do
rejestratora  dostarczonego  przez  Wykonawcę  instalacji  razem  z  kamerami.  Rejestrator  musi  być
zainstalowany w naściennej szafie rack 4U 19- z przeszklonymi drzwiczkami w pomieszczeniu UPS - a
znajdującym się w piwnicy bezpośrednio pod Oddziałem Pediatrii. Pojemność zapisu rejestratora musi
pozwalać  na  przechowywanie  zapisu  monitoringu  z  wszystkich  5  kamer  przez  okres  168  godzin.
Rejestrator należy podłączyć do istniejącej wewnętrznej sieci LAN. Zainstalowane kamery muszą być
kompatybilne z zainstalowanymi już na terenie Szpitala np. typu NVDN-401V-IR. Przewody z kamer do
rejestratora muszą być ułożone w już istniejącym korytku z tworzywa sztucznego biegnącym wzdłuż
korytarza oddziału i przeprowadzone przez przewiert znajdujący się w rozdzielni elektrycznej z poziomu
oddziału do piwnic. Z korytarza znajdującego w piwnicy należy przewody wprowadzić do pomieszczenia
UPS - a w którym znajduje się już switch sieci wewnętrznej LAN. W oddziale znajduje się już instalacja
sygnalizacji  przyzewowej.  Należy  wymienić  centralkę  sygnalizacyjną  znajdującą  się  w  dyżurce
pielęgniarek  w  odcinku  dzieci  starszych  oraz  wykonać  sygnalizację  w  dwóch  łazienkach:  łazience
dziewczynek i łazience chłopców i podłączyć ją do istniejącej centralki sygnalizacyjnej.  Szczegółowy
wykaz  pomieszczeń  i  robót  remontowych  oraz  wymagania  w  zakresie  instalacji  sanitarnych  i
elektrycznych  określono  w załączniku  nr  8  i  nr  9  do SIWZ.  Wykonawca  przed rozpoczęciem robót
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zobowiązany  będzie  do  uzyskania  wszelkich  niezbędnych  pozwoleń  i  uzgodnień  do  prowadzenia
inwestycji w tym zgłoszenia robót w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Krakowa.

II.1.5)

II.1.6)

Roboty budowlane będą odbywały się w terminach: 1/. -etap I - najpóźniej do dnia 15.11.2014 r. - wymiana grzejników,
wymiana stolarki zewnętrznej okiennej, wymiana okładzin z płytek w łazienkach, wymiana osprzętu łazienkowego, budowa
drugiej łazienki dla rodziców, wykonanie instalacji monitoringu, wykonanie instalacji przyzywowej, 2/. -etap II - 16.11.2014
r. - 15.02.2015 r. - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, wykonanie sufitu podwieszanego, roboty malarskie, wymiana
wykładziny PCV . 2. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie wymogami
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 984) z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy
technicznej oraz z obowiązującymi normami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.21.13.10-5, 45.42.11.30-4, 45.42.11.46-9, 45.31.12.00-2,
45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.24.00-7, 45.44.21.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.02.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja  na temat  wadium: Przystępując  do przetargu Wykonawca  zobowiązany jest  wnieść wadium w wysokości
6.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Forma wpłaty wadium. Wadium może być wniesione w następujących
formach:  1)  pieniądzu,  2)  poręczeniach  bankowych  lub  pieniężnych  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-
kredytowej, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o
których  mowa  w  art.  6b  ust.  5  pkt  2  ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm). 3. Wadium wniesione w pieniądzu. 1) Wadium wniesione w
pieniądzu należy wpłacić  przelewem, na rachunek bankowy Zamawiającego: Deutsche Bank PBC S.A. O/Kraków nr 45
1910 1048 3400 2331 1121 0002. Fakt wniesienia wadium należy potwierdzić poprzez dostarczenie Zamawiającemu kopii
dowodu wpłaty.

III.2) ZALICZKI

III.3)  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III.  3.1)  Uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa
nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Działalność  prowadzona  na  potrzeby  wykonania  przedmiotu  zamówienia  nie  wymaga  posiadania
specjalnych uprawnień. Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełniania warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1.  Wykonawca  w okresie  ostatnich pięciu lat,  przed upływem terminu  składania  ofert  a  jeżeli  okres
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w tym  okresie  wykonał  co  najmniej  1  robotę  polegającą  na
pracach  remontowych  wykończeniowych  o  wartości  100.000  zł  brutto  -  udokumentowaną  dowodem
potwierdzającym,  że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. 
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2.  Wykonawca  w okresie  ostatnich trzech lat,  przed upływem terminu  składania  ofert  a  jeżeli  okres
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w tym  okresie  wykonał  co  najmniej  1  usługę  projektowania
obejmującą wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej podstawie robót wykończeniowych
w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji c.o. , wod -kan, o wartości 100.000 zł
brutto - z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Ocena spełniania warunku dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1) sprawowania  samodzielnych  funkcji  w budownictwie,  niezbędnych  do wykonania  robót  w branży
ogólnobudowlanej,  wodno-kanalizacyjnej,  c.o. elektrycznej  i  teletechnicznej,  a osoba pełniącą funkcję
kierownika budowy posiada 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy,  2) posiadają uprawnienia
projektowe  z zakresu  potrzebnego  do  zrealizowania  zadania  będącego  przedmiotem  niniejszego
zamówienia  do  projektowania  w  branży  konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej  i  elektrycznej.  oraz
oświadczy,  że  osoby  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane
uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień  (oświadczenie
potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych. Zamawiający dopuszcza kumulowanie przez jedną
osobę poszczególnych uprawnień o których mowa w pkt c). Ocena spełniania warunku dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia nie spełnia.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający wymaga,  aby każdy Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu  określonych  w art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Ocena  spełniania
warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności stanowiącym cały
przedmiot  zamówienia  o wartości  nie mniejszej  niż  200.000 zł.  Ocena spełniania warunku dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia.

III.4)  INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  LUB  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie  wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.  22 ust.  1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
-  w tym  okresie,  wraz  z  podaniem ich  rodzaju  i  wartości,  daty i  miejsca  wykonania  oraz  z  załączeniem
dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały  wykonane  w  sposób
należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo
ukończone; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług,  w okresie  ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania  ofert  albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
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 wykaz  osób,  które  będą uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  w szczególności  odpowiedzialnych  za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do wykonania  zamówienia,  a  także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust.  1 pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej  niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie  na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu -
wystawione  nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem terminu  składania  wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłożenie  na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu -
wystawione  nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem terminu  składania  wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  zasoby
innych  podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto  jego likwidacji  ani  nie ogłoszono upadłości  -  wystawiony nie wcześniej  niż  6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania  decyzji  właściwego  organu -  wystawiony nie  wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem
terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo
składania ofert; 
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III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie, Wykonawcy, że udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane i instalacyjne - min. 60 miesięcy licząc
od dnia  następnego  po  dniu  dokonania  odbioru  końcowego  oraz  na  sprzęt  monitoringu  -  min.  24  miesięcy  .  2.  Karty
katalogowe - dotyczące oferowanych kamer. 3. karty katalogowe - dotyczące oferowanych rejestratorów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje  się  istotne  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której
dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym
zakresie:  1/wysokości  wynagrodzenia  w  przypadku:  zmiany  stawki  podatku  VAT,  w  odniesieniu  do  tej  części
wynagrodzenia, której  zmiana dotyczy,  2/terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: a ) siłą
wyższą  -  rozumianą  jako  wystąpienie  zdarzenia  nadzwyczajnego,  zewnętrznego,  niemożliwego  do  przewidzenia  i
zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy
wykonanie  jego zobowiązania  w części lub całości,  a w szczególności  epidemią stwierdzoną  przez uprawnione do tego
organy  lokalne  lub  państwowe,  klęską  żywiołową,  strajkiem  lub  stanem  wyjątkowym,  b)  warunkami  pogodowymi
uniemożliwiającymi  wykonywanie  prac  zewnętrznych  (np.  intensywne  opady  atmosferyczne,  powodzie,  ekstremalnie
wysokie temperatury), c) koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania robót objętych
niniejszą  umową  podstawową,  d)  następstwem  działania  organów  administracji  lub  innych  podmiotów,  związanych
z przekroczeniem  obowiązujących  terminów  wydawania  lub  odmowy  wydania  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień,  e)
następstwem  wprowadzania  zmian  w  obowiązujących  przepisach  prawnych  mających  wpływ  na  realizację  przedmiotu
zamówienia, f) zawieszenia realizacji umowy przez Zamawiającego, 3/osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez
Strony  pod  warunkiem,  że  osoby  zaproponowane  będą  posiadały  co  najmniej  takie  uprawnienia,  które  potwierdzają
spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie
osób.  4/zmiana  podwykonawcy,  rezygnacja  z  podwykonawcy,  jeżeli  podwykonawca  nie  wykonuje  prac  z  należytą
starannością, uległ likwidacji, doszło do rozwiązania umowy łączącej go z Wykonawcą - z  zachowaniem trybu postępowania
opisanego w projekcie umowy. 4. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1 ppkt. 2)
termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia:
www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia  można  uzyskać  pod  adresem: Szpital  Specjalistyczny  im.  Stefana
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon C - I Piętro, pok. 2.

IV.4.4) Termin  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  lub  ofert:
12.09.2014 godzina 10:00, miejsce: w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP
ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, Pawilon C - I Piętro, pok. 2.

Centrala Telefoniczna
0-12 644-01-44

FAX:
0-12 644-47-56

Dyrektor Szpitala
0-12 644-08-65

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
0-12 622-92-39

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 622-92-81

Główny Księgowy
0-12 622-93-83

NIP 678-26-80-028

REGON 000630161

www.zeromski-szpital.pl

e-mail: zeromski@bci.pl

e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl



Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

os. Na Skarpie 66
Skrytka pocztowa 9                                                kod pocztowy 31-913

CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

IV.4.5)

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Realizacja projektu pn. Renowacja oddziałów leczenia dzieci w Szpitalu im. Stefana Żeromskiego ich wyposażenia w nowy
sprzęt medyczny oraz umeblowanie zgodnie z umową zawartą z Knorr-Bremse Global Care e. V., Moosacher Str. 80, 80809
Munchen..

IV.4.17)  Czy  przewiduje  się  unieważnienie  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  przypadku  nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kraków. Dnia 28.08.2014 r. 
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