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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 81648 - 2012 data 15.03.2012 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: II.1.3. 

W  ogłoszeniu  jest:  1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  całodobowe  świadczenie  usług:  -  odbioru, 
transportu i przechowywania zwłok osób zmarłych z oddziałów Szpitala Specjalistycznego im. Stefana 
Żeromskiego  SP  ZOZ w  Krakowie  do  pomieszczeń  chłodni  oraz  -  transportu  zwłok  z  chłodni  do 
pomieszczeń  Zakładu  Patomorfologii.  Za  zwłoki  uważa  się  ciała  osób  zmarłych  i  dzieci  martwo 
urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży. Chłodnia (6 stanowisk) i sala wydawania/identyfikacji  
zwłok mieszczą się w budynku H Szpitala, w którym znajduje się Zakład Patomorfologii. Dostęp do 
budynku  H  z  oddziałów  Szpitala  jest  zapewniony  zarówno  drogą  wewnętrzną  tj.  podziemnymi 
korytarzami oraz drogą zewnętrzną. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania stanu zatrudnienia, 
umożliwiającego  pozostawanie  stałej  gotowości  do  wykonywania  transportu  oraz  zapewnienia 
ciągłości wykonywania usług odbierania, transportu i przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w 
oddziałach  Szpitala.  Wykonawca  w  celu  zapewnienia  ciągłości  usługi  musi  posiadać  chłodnię 
rezerwową.  Szczegółowe warunki:  1/.  odbioru,  transportu  i  przechowywania ciał  osób zmarłych z 
Oddziałów  Szpitala  2/posiadania  odpowiedniego  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych,  3/ 
najmu pomieszczeń Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

W  ogłoszeniu  powinno  być:  1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  całodobowe  świadczenie  usług:  - 
odbioru, transportu i przechowywania zwłok osób zmarłych z oddziałów Szpitala Specjalistycznego im. 
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie do pomieszczeń chłodni oraz - transportu zwłok z chłodni do 
pomieszczeń  Zakładu  Patomorfologii.  Za  zwłoki  uważa  się  ciała  osób  zmarłych  i  dzieci  martwo 
urodzonych,  bez względu na czas  trwania ciąży.  Średniomiesięczna ilość odbieranych z oddziałów 
zwłok  wynosi  110.  Chłodnia  (6  stanowisk)  i  sala  wydawania/identyfikacji  zwłok  mieszczą  się  w 
budynku H Szpitala, w którym znajduje się Zakład Patomorfologii. Dostęp do budynku H z oddziałów 
Szpitala  jest  zapewniony  zarówno  drogą  wewnętrzną  tj.  podziemnymi  korytarzami  oraz  drogą 

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
0-12 644-47-56

Z-ca Dyrektora ds. Ekon.-Adm.
0-12 644-22-89

Główny Księgowy
0-12 644-47-55

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

zewnętrzną.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  stanu  zatrudnienia,  umożliwiającego 
pozostawanie stałej gotowości do wykonywania transportu oraz zapewnienia ciągłości wykonywania 
usług  odbierania,  transportu  i  przechowywania  zwłok  pacjentów  zmarłych  w oddziałach  Szpitala. 
Wykonawca  w celu  zapewnienia  ciągłości  usługi  musi  posiadać  chłodnię  rezerwową.  Szczegółowe 
warunki:  1/.  odbioru,  transportu  i  przechowywania  ciał  osób  zmarłych  z  Oddziałów  Szpitala 
2/posiadania  odpowiedniego wyposażenia  zakładu i  urządzeń technicznych, 3/ najmu pomieszczeń 
Zamawiającego zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2. 

W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 
trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługami 
odbioru,  transportu  i  przechowywania  zwłok  z  oddziałów  szpitala  do  chłodni  wykonanych  lub 
wykonywanych  w  szpitalu  wielooddziałowym  o  wartości  minimum  40.000,00  zł  rocznie.  Ocena 
spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie 
ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 
usługami odbioru, transportu i przechowywania zwłok z oddziałów szpitala do chłodni wykonanych lub 
wykonywanych w szpitalu wielooddziałowym o wartości minimum 40.000,00 zł rocznie każda. Ocena 
spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.  

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
23.03.2012 godzina 10:30.  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert: 26.03.2012 godzina 10:30.   
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