
SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I 

ORTOPEDII

30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 

 

 

NIP: 677-17-03-375 

REGON: 351194736 

KRS: 0000038598 

KSIĘGA REJESTROWA 
000000005614  
Oznaczenie organu: W-12 
tel. sekretariat: (12) 428 73 04 
fax:                   (12) 425 12 28 
 
tel. oddziały: 
Chirurgii Urazowej, Ortopedii 
i Rehabilitacji: 
(+48 12) 428 73 08 
 

Rehabilitacji z Pododdziałami: 
Rehabilitacji Dziennej  
i Rehabilitacji Neurologicznej 
(+48 12) 428 73 38 
 
tel. poradnie: 
Urazowo-Ortopedyczna 
Leczenia Bólu 
Neurologiczna   
(+48 12) 428 73 02 
 

Rehabilitacyjna   
(+48 12) 428 73 03 
 

Gabinety Rehabilitacyjne:  
(+48 12) 428 73 03 
 
tel. pracownie 

Diagnostyki Obrazowej 
(+48 12) 428 73 17 

 
e-mail: office@kcr.pl 
http:/www.kcr.pl 
 
PKO BANK POLSKI S.A. 
19 1020 2892 0000 5102 0188 
7975 
 

   
 

   
PN – EN ISO 9011 
PN – EN 14001 
PN-ISO/IEC 27001 
OHSAS 18001 
 

 

Wsparcie procesu akredytacji 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
 

 

Certyfikat Systemu Zarządzania 
Przeciwdziałanie Zagrożeniom 
Korupcyjnym  

 

Kraków, dnia 22 maja 2017 r. 

 

Dotyczy: postępowania na Pełnienie funkcji Inwestora zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia 

inwestycyjnego pn.: „Rozwój Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy 

efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w kontekście zmieniającej się  sytuacji 

demograficznej i epidemiologicznej poprzez rozbudowę istniejącego obiektu szpitalnego budynek nr 

2 o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni 

RTG oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu 

oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, izbie przyjęć, sekretariacie medycznym 

zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatkę zlokalizowanych na I 

piętrze budynku nr 2 n działce nr 228/2 obr.9 Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie”. Znak 

postępowania A.I.271-10/17 
 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

     

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że postępowanie na Pełnienie funkcji Inwestora 

zastępczego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Rozwój Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii w celu poprawy efektywności i organizacji systemu ochrony zdrowia w 

kontekście zmieniającej się  sytuacji demograficznej i epidemiologicznej poprzez rozbudowę 

istniejącego obiektu szpitalnego budynek nr 2 o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału 

anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG oraz centralnej sterylizacji wraz z funkcjami 

towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń po pracowni RTG, 

izbie przyjęć, sekretariacie medycznym zlokalizowanych na parterze budynku nr 2 oraz sal 

chorych w tym izolatkę zlokalizowanych na I piętrze budynku nr 2 n działce nr 228/2 obr.9 

Krowodrza, al. Modrzewiowa 22 w Krakowie” zostało unieważnione w dniu 22 maja 2017 r. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 

 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postepowanie, ponieważ ceny za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia w złożonych ofertach przewyższają kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na 

sfinansowanie zamówienia.  

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył za sfinansowanie przedmiotu zamówienia wynosi 196 800,00 zł. 

Najniższa z pośród złożonych ofert to kwota wynosząca 442 800,00 zł  
 

              

                     Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii  

                                          mgr Teresa Zalewińska-Cieślik  
 

 


