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Numer ogłoszenia: 360254 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 344834 - 2014 data 16.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik
 W ogłoszeniu jest: Część nr 1 Nazwa GRUPA 1 Krótki opis ze wskazaniem 

wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Hipoalergiczny przylepiec z włókniny 
poliestrowej z klejem akrylowym perforowany na całej powierzchni umożliwiający 
dzielenie wzdłuż i wszerz o wymiarach 2,5cm x 9,1m (+ - 0,5 cm) szt 1 000 2 
Hipoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem akrylowym o wymiarach 5cm x 9,1m
(+ - 0,5 cm) szt 12 000 3 Hipoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem akrylowym 
o wymiarach 2,5cm x 9,1m (+ - 0,5 cm) szt 1 000 4 Hipoalergiczny przylepiec 
włókninowy z klejem akrylowym o wymiarach 2,5cm x 9,1m (+ - 0,5 cm) szt 1 200 5 
Hipoalergiczny chirurgiczny przylepiec z elastycznej włókniny z klejem akrylowym o 
wysokiej przylepności, bez papieru wyścielającego o wymiarach 15,2 cm x 9,1 m (+ - 
0,5 cm) szt 50 6 Jałowy, hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z centralnie 
umieszczonym wkładem chłonnym, samoprzylepny, pokryty klejem akrylowym o 
wymiarach 10 cm x 25 cm (+ - 0,5 cm) szt 13 000 7 Jałowy, hipoalergiczny, 
włókninowy opatrunek z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, 
samoprzylepny, pokryty klejem akrylowym o wymiarach 10cm x 20cm (+ - 0,5 cm) 
szt 8 000 8 Jałowy,hipoalergiczny plaster na włókninie z klejem akrylowym do 
mocowania kaniul o wymiarach 7,6cm x 5,1cm ( +/- 1cm) szt 250 000 9 Elastyczna 
siatka opatrunkowa 6 cm x 10 m (+ - 0,5 cm) szt 30 10 Elastyczna siatka opatrunkowa 
10 cm x 10 m (+ - 0,5 cm) szt 20 11 Gazik jałowy nasączony 70% alkoholem 
izopropylowym,rozmiar 6 cm x 3 cm, op x 100 szt (+ - 0,5 cm) op 3 000 12 Bandaż 
podgipsowy włókninowy 10 cm x 3 m (+ - 0,5 cm) szt 7 000 13 Bandaż podgipsowy 
włókninowy 20 cm x 3 m (+ - 0,5 cm) szt 8 000 14 Hipoalergiczny,przeżroczysty, 
sterylny plaster do mocowania i zabezpieczania wkłuć naczyniowych o wymiarach
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 6cm x 7cm (+/- 5%), z wycięiem na port pionowy wyposażony w system ramki i 
metki do oznaczenia szt 5 000 15 Kompresy jałowe 10cm x 10cm x 3szt. 17 nitek, 8 
warstw ( pakowane łącznie) op 60 000 16 Kompresy jałowe 7,5cm x 7,5cm x 3szt. 17 
nitek, 8 warstw ( pakowane łącznie) op 360 000 17 Kompresy jałowe 7,5cm x 7,5cm x
5szt. 17 nitek, 8 warstw ( pakowane łącznie) op 110 000 18 Kompresy jałowe 5cm x 
5cm x 3szt. 17 nitek, 8 warstw ( pakowane łącznie) op 350 000 19 Sterylny, 
przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u 
dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującą kaniulę, ramka ułatwiająca 
aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi,dwa włókninowe paski
mocujące, rozmiar 5x5,7cm,odporny na działanie środków dezynfekcyjnych 
zawierających alkohol,klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni 
przylepnej,wyrób medyczny klasy IIa,niepylące,nierwiące się w kierunku otwarcia, 
opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości,zapewniające sterylną 
powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. szt 2 400 20 Gaza 
sterylna opatrunkowa rozmiar 1m2 z gazy 17-to nitkowej szt 32 000 21 System 
zamykania ran, pasek z mikroporowatej włókniny poliestrowej, wzmocnionej 
włóknami z syntetycznego jedwabiu 47mm x 12mm z przeżroczystym opatrunkiem z 
folii PU 60mm x 47mm z ramką do aseptycznej aplikacji; sterylne, Opakowanie 
zbiorcze - plastikowy dyspenser op 50 22 System zamykania ran, pasek z 
mikroporowatej włókniny poliestrowej, wzmocnionej włóknami z syntetycznego 
jedwabiu 47mm x 12mm z przeżroczystym opatrunkiem z folii PU 60mm x 47mm z 
ramką do aseptycznej aplikacji, sterylne, Opakowanie zbiorcze - plastikowy dyspenser
op 200 23 Hipoalergiczny plaster poiniekcyjny z rozciągliwej włókniny z opatrunkiem
absorbcyjnym na papierze zabezpieczającym, z wodoodpornym klejem akrylowym, 
bez lateksu,kauczuku i tlenku cynku, opakowanie tekturowe-dyspenser, rozmiar 5m x 
4cm, dzielony co 2cm (+ - 0,5 cm) op 400 24 Przeżroczysty opatrunek z folii PU do 
cewników centralnych 10 x 12cm, z ramką i metką rozmiar 10 x 12cm, odporny na 
działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony 
w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary 
wodnej,opakowanie typu folia-folia. (+ - 0,5 cm) szt 100 25 Przeżroczysty opatrunek z
folii PU do cewników centralnych, owalny 10 x 11,5cm, z ramką i metką , odporny na 
działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy, naniesiony 
w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, 
opakowanie typu folia-folia.(+ - 0,5 cm) szt 100 26 Jałowe kompresy oczne, kształt 
owalny 41,3 x 66,7mm, wkład o wysokiej chłonności z bawełny długowłóknistej 
pokryty obustronnie warstwą zewnętrzną z delikatnej gazy. Pakowane pojedynczo w 
rozrywalne saszetki.(+ - 0,5 cm) op 100 27 Przylepiec chirurgiczny wodoodporny z 
latwoodklejalnym klejem silikonowym, wykonany z niebieskiej mikroporowatej 
włókniny poliestrowej, wybitnie komfortowy dla pacjenta,wybitnie łagodny dla skóry.
Perforowany w równych odstępach co umożliwia dzielenie wzdłuż i wszerz bez
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 użycia nożyczek, nawet w rękawiczkach. nie klei się do rękawiczek, nie pozostawia 
kleju na skórze, nie zawiera lateksu, rozmiar 2,5cm x 5m (+ - 0,5 cm) op 24 28 
Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 
2% glukonian chlorheksydyny. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym 
włókniną od spodu obrzeżem, 8,5cm x 11,5cm (+ - 0,5 cm) dwa szerokie minimum 
2,5cm x 3,5cm aplikatory , z ramką , z metką i dwoma paskami mocującymi , odporny
na dzialanie środkow dezynfekcyjnych zawierających alkohol , opakowanie typu folia 
- folia. op 25 29 Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników centralnych z 
hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Przezroczysty, z 
wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 10cm x 15,5cm (+ - 0,5 
cm) dwa szerokie minimum 2,5cm x 3,5cm aplikatory , z ramką , z metką i dwoma 
paskami mocującymi , odporny na dzialanie środkow dezynfekcyjnych zawierających 
alkohol , opakowanie typu folia - folia. op 25 30 Bakteriobójczy opatrunek z PU do 
cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. 
Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 10cm x 
12cm dwa szerokie minimum 2,5cm x 3,5cm aplikatory , z ramką , z metką i dwoma 
paskami mocującymi , odporny na dzialanie środkow dezynfekcyjnych zawierających 
alkohol , opakowanie typu folia - folia. op 25 31 Preparat do ochrony skóry, bez 
zawartości alkoholu, nafty, wazeliny. Sklad : Heksametylodisiloksan, izooktan , 
terpolimer akrylanu, polifenylo-metylo-siloksan. Szybko wysycha, tworząc na skórze 
oddychającą przejrzystą błonę. Nie piecze nawet w przypadku zastosowania na 
uszkodzonej, otartej skórze. Sterylny i nietoksyczny. Pojemność 28 ml , spray z 
atomizerem. op 12. 

 W ogłoszeniu powinno być: Część nr 1 Nazwa GRUPA 1 Krótki opis ze wskazaniem
wielkości lub zakresu zamówienia: 1 Hipoalergiczny przylepiec z włókniny 
poliestrowej z klejem akrylowym perforowany na całej powierzchni umożliwiający 
dzielenie wzdłuż i wszerz o wymiarach 2,5cm x 9,1m (+ - 0,5 cm) szt 1 000 2 
Hipoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem akrylowym o wymiarach 5cm x 9,1m
(+ - 0,5 cm) szt 12 000 3 Hipoalergiczny przylepiec na jedwabiu z klejem akrylowym 
o wymiarach 2,5cm x 9,1m (+ - 0,5 cm) szt 1 000 4 Hipoalergiczny przylepiec 
włókninowy z klejem akrylowym o wymiarach 2,5cm x 9,1m (+ - 0,5 cm) szt 1 200 5 
Hipoalergiczny chirurgiczny przylepiec z elastycznej włókniny z klejem akrylowym o 
wysokiej przylepności, bez papieru wyścielającego o wymiarach 15,2 cm x 9,1 m (+ - 
0,5 cm) szt 50 6 Jałowy, hipoalergiczny, włókninowy opatrunek z centralnie 
umieszczonym wkładem chłonnym, samoprzylepny, pokryty klejem akrylowym o 
wymiarach 10 cm x 25 cm (+ - 0,5 cm) szt 13 000 7 Jałowy, hipoalergiczny, 
włókninowy opatrunek z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym, 
samoprzylepny, pokryty klejem akrylowym o wymiarach 10cm x 20cm (+ - 0,5 cm) 
szt 8 000 8 Jałowy,hipoalergiczny plaster na włókninie z klejem akrylowym do 
mocowania kaniul o wymiarach 7,6cm x 5,1cm ( +/- 1cm) szt 250 000 9 Elastyczna
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 siatka opatrunkowa 6 cm x 10 m (+ - 0,5 cm) szt 30 10 Elastyczna siatka opatrunkowa
10 cm x 10 m (+ - 0,5 cm) szt 20 11 Gazik jałowy nasączony 70% alkoholem 
izopropylowym,rozmiar 6 cm x 3 cm, op x 100 szt (+ - 0,5 cm) op 3 000 12 Bandaż 
podgipsowy włókninowy 10 cm x 3 m (+ - 0,5 cm) szt 7 000 13 Bandaż podgipsowy 
włókninowy 20 cm x 3 m (+ - 0,5 cm) szt 8 000 14 Hipoalergiczny,przeżroczysty, 
sterylny plaster do mocowania i zabezpieczania wkłuć naczyniowych o wymiarach 
6cm x 7cm (+/- 5%), z wycięiem na port pionowy wyposażony w system ramki i 
metki do oznaczenia szt 5 000 15 Kompresy jałowe 10cm x 10cm x 3szt. 17 nitek, 8 
warstw ( pakowane łącznie) op 60 000 16 Kompresy jałowe 7,5cm x 7,5cm x 3szt. 17 
nitek, 8 warstw ( pakowane łącznie) op 360 000 17 Kompresy jałowe 7,5cm x 7,5cm x
5szt. 17 nitek, 8 warstw ( pakowane łącznie) op 110 000 18 Kompresy jałowe 5cm x 
5cm x 3szt. 17 nitek, 8 warstw ( pakowane łącznie) op 350 000 19 Sterylny, 
przezroczysty, półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u 
dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującą kaniulę, ramka ułatwiająca 
aplikację, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi,dwa włókninowe paski
mocujące, rozmiar 5x5,7cm,odporny na działanie środków dezynfekcyjnych 
zawierających alkohol,klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni 
przylepnej,wyrób medyczny klasy IIa,niepylące,nierwiące się w kierunku otwarcia, 
opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości,zapewniające sterylną 
powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. szt 2 400 20 Gaza 
sterylna opatrunkowa rozmiar 1m2 z gazy 17-to nitkowej szt 32 000 21 System 
zamykania ran, pasek z mikroporowatej włókniny poliestrowej, wzmocnionej 
włóknami z syntetycznego jedwabiu 47mm x 12mm z przeżroczystym opatrunkiem z 
folii PU 60mm x 47mm z ramką do aseptycznej aplikacji; sterylne, Opakowanie 
zbiorcze - plastikowy dyspenser, Zamawiający wymaga 1 szt. w opakowaniu op 50 22
System zamykania ran, pasek z mikroporowatej włókniny poliestrowej, wzmocnionej 
włóknami z syntetycznego jedwabiu 47mm x 12mm z przeżroczystym opatrunkiem z 
folii PU 60mm x 47mm z ramką do aseptycznej aplikacji, sterylne, Opakowanie 
zbiorcze - plastikowy dyspenser, Zamawiający wymaga 5 szt. w opakowaniu op 200 
23 Hipoalergiczny plaster poiniekcyjny z rozciągliwej włókniny z opatrunkiem 
absorbcyjnym na papierze zabezpieczającym, z wodoodpornym klejem akrylowym, 
bez lateksu,kauczuku i tlenku cynku, opakowanie tekturowe-dyspenser, rozmiar 5m x 
4cm, dzielony co 2cm (+ - 0,5 cm) op 400 24 Przeżroczysty opatrunek z folii PU do 
cewników centralnych 10 x 12cm, z ramką i metką rozmiar 10 x 12cm, odporny na 
działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy naniesiony 
w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary 
wodnej,opakowanie typu folia-folia. (+ - 0,5 cm) szt 100 25 Przeżroczysty opatrunek z
folii PU do cewników centralnych, owalny 10 x 11,5cm, z ramką i metką , odporny na 
działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy, naniesiony 
w siateczkę w sposób gwarantujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej,
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 opakowanie typu folia-folia.(+ - 0,5 cm) szt 100 26 Jałowe kompresy oczne, kształt 
owalny 41,3 x 66,7mm, wkład o wysokiej chłonności z bawełny długowłóknistej 
pokryty obustronnie warstwą zewnętrzną z delikatnej gazy. Pakowane pojedynczo w 
rozrywalne saszetki.(+ - 0,5 cm) szt 5000 27 Przylepiec chirurgiczny wodoodporny z 
latwoodklejalnym klejem silikonowym, wykonany z niebieskiej mikroporowatej 
włókniny poliestrowej, wybitnie komfortowy dla pacjenta,wybitnie łagodny dla skóry.
Perforowany w równych odstępach co umożliwia dzielenie wzdłuż i wszerz bez 
użycia nożyczek, nawet w rękawiczkach. nie klei się do rękawiczek, nie pozostawia 
kleju na skórze, nie zawiera lateksu, rozmiar 2,5cm x 5m (+ - 0,5 cm) szt 24 28 
Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 
2% glukonian chlorheksydyny. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym 
włókniną od spodu obrzeżem, 8,5cm x 11,5cm (+ - 0,5 cm) dwa szerokie minimum 
2,5cm x 3,5cm aplikatory , z ramką , z metką i dwoma paskami mocującymi , odporny
na dzialanie środkow dezynfekcyjnych zawierających alkohol , opakowanie typu folia 
- folia. szt 25 29 Bakteriobójczy opatrunek z PU do cewników centralnych z 
hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. Przezroczysty, z 
wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 10cm x 15,5cm (+ - 0,5 
cm) dwa szerokie minimum 2,5cm x 3,5cm aplikatory , z ramką , z metką i dwoma 
paskami mocującymi , odporny na dzialanie środkow dezynfekcyjnych zawierających 
alkohol , opakowanie typu folia - folia. szt 25 30 Bakteriobójczy opatrunek z PU do 
cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny. 
Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 10cm x 
12cm dwa szerokie minimum 2,5cm x 3,5cm aplikatory , z ramką , z metką i dwoma 
paskami mocującymi , odporny na dzialanie środkow dezynfekcyjnych zawierających 
alkohol , opakowanie typu folia - folia. szt 25 31 Preparat do ochrony skóry, bez 
zawartości alkoholu, nafty, wazeliny. Sklad : Heksametylodisiloksan, izooktan , 
terpolimer akrylanu, polifenylo-metylo-siloksan. Szybko wysycha, tworząc na skórze 
oddychającą przejrzystą błonę. Nie piecze nawet w przypadku zastosowania na 
uszkodzonej, otartej skórze. Sterylny i nietoksyczny. Pojemność 28 ml , spray z 
atomizerem. op 12. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załącznik 
 W ogłoszeniu jest: Część Nr 2 nazwa GRUPA 2 Kompresy włókninowe i setony 

jałowe 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1* Kompresy
włókninowe jałowe, włóknina 40g, 5 cm x 5 cm, 4 warstwy x 10 szt (+ - 0,5 cm) op 
4 200 2* Kompresy włókninowe jałowe, włóknina 40g 7,5 cm x 7,5 cm, 4 warstwy x 
10 szt (+ - 0,5 cm) op 4 500 3* Kompresy włókninowe jałowe, włóknina 40g, 10 cm x
10 cm, 4 warstwy x 10 szt (+ - 0,5 cm) op 2 000 4 Setony jałowe 2 m x 5 cm , 4 
warstwy, x 1 szt. (+ - 0,5 cm) szt 2 000 5 Setony jałowe 2 m x 2 cm , 4 warstwy, x 1 
szt. (+ - 0,5 cm) szt 3 000 *Kompresy w poz 1-3 przeznaczone są do stosowania dla 
celów inwazyjnych na Bloku Operacyjnym. 

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



CERTYFIKAT
ISO 9001 : 2008

Szpital Specjalistyczny
im. Stefana Żeromskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Krakowie

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

 W ogłoszeniu powinno być: Część Nr 2 nazwa GRUPA 2 Kompresy włókninowe i 
setony jałowe 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1* 
Kompresy włókninowe jałowe, włóknina 40g, 5 cm x 5 cm, 4 warstwy x 10 szt (+ - 
0,5 cm) op 4 200 2* Kompresy włókninowe jałowe, włóknina 40g 7,5 cm x 7,5 cm, 4 
warstwy x 10 szt (+ - 0,5 cm) op 4 500 3* Kompresy włókninowe jałowe, włóknina 
40g, 10 cm x 10 cm, 4 warstwy x 10 szt (+ - 0,5 cm) op 2 000 4 Setony jałowe 2 m x 5
cm , 4 warstwy, x 1 szt. (+ - 0,5 cm) szt 2 000 5 Setony jałowe 2 m x 2 cm , 4 
warstwy, x 1 szt. (+ - 0,5 cm) szt 3 000 *Kompresy w poz 1-3 przeznaczone są do 
stosowania dla celów inwazyjnych na Bloku Operacyjnym, Zamawiający wymaga 
wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby 
medyczne do krótkotrwałego użytku.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 06.11.2014 godzina 10:30 miejsce: Kancelaria Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie66, 
31-913 Kraków. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 12.11.2014 godzina 10:30 miejsce: Kancelaria Szpitala 
Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie66, 
31-913 Kraków. 

II.2) Tekst, który należy dodać:

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: Załącznik 
 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr 1 Nazwa GRUPA 1 1) Krótki opis

ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia; Zamawiający dopuszcza: poz.1 - 
przylepiec z włókniny 70 % poliester i 30% wiskoza, pozostałe parametry bez zmian 
poz. 5 - przylepiec w rozmiarze 15x10cm, pozostałe parametry bez zmian, poz. 25 - 
opatrunek w rozmiarze 10x12 cm, pozostałe parametry bez zmian, poz. 26 - kompres 
oczny w rozmiarze 5,5 x 7,5 cm, pozostałe parametry bez zmian. 

Zatwierdził:
DYREKTOR SZPITALA
Dr med. Zbigniew J. Król

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


