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Kraków, dn. 20 maja 2019 r. 
       

Dotyczy:     „Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Krakowskiego Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii wraz z obsługą parkingu znajdującego się na terenie Krakowskiego 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz obsługą gazów medycznych”.  

                     Znak postępowania A.I.271-7/19. 

 

 
I. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI, MODYFIKACJA SIWZ 

 
Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuję, że 

w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz 

odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

ZESTAW I 
 

Pytanie: 
1. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby posiadające orzeczony 

stopień niepełnosprawności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonywanie pracy przez osoby niepełnosprawne, jeśli stopień niepełnosprawności tych 

osób gwarantuje należyte wykonywanie świadczenia umownego (mogą zgodnie z wymogami ustawowymi 

wykonywać pracę przy realizacji przedmiotu zamówienia) - zgodnie z pkt 4.12 Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ). 

 

Pytanie: 
2. Proszę o informację, czy wszystkie roboczo – godziny mają być realizowane na podstawie umowy o pracę, czy też 

Zamawiający dopuszcza umowy dzielone (umowa o pracę oraz umowa zlecenie). 

Odpowiedź: 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę (lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności związane z pełnieniem funkcji strażnika/portiera 

oraz obsługą gazów medycznych. Wykonanie czynności polegać ma na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 

 

Pytanie: 
3. Czy w przypadku gdy pracownik ochrony zadeklaruje pracę powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu 

o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze 

roboczogodzin dla tego samego pracownika? 

Odpowiedź: 

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę (lub podwykonawcę) osób wykonujących czynności związane z pełnieniem funkcji strażnika/portiera 

oraz obsługą gazów medycznych. Wykonanie czynności polegać ma na wykonywaniu pracy w sposób określony w 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 

 

Pytanie: 
4. Czy Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy realizujący przedmiot zamówienia byli pracownikami 

kwalifikowanymi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga i nie wyklucza, aby pracownicy pełniący służbę bezpośrednio na obiekcie posiadali wpis 

na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia.  

Wystarczy, aby pracownicy ochrony pełniący służbę bezpośrednio na obiekcie byli przeszkoleni w zakresie 

podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony, natomiast wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej osób i mienia posiadały osoby nadzorujące. 

 

Pytanie: 
5. Proszę o informację, co Zamawiający rozumie poprzez sformułowanie „Najemca jest we własnym zakresie i na 

swój koszt utrzymywać parking w stanie zdatnym, do którego został przeznaczony.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem „Najemca jest we własnym zakresie i na swój koszt utrzymywać  parking w 

stanie zdatnym, do którego został przeznaczony” rozumie obowiązek polegający na umożliwieniu korzystania z 

parkingu przez cały okres trwania najmu w stanie nadającym się do normalnego korzystania, zgodnie z jego 

przeznaczeniem (np. odśnieżanie i posypywanie piaskiem w okresie zimowym, usuwanie złamanych gałęzi itp.). 

 

 

 

Pytanie: 
6. Kto odpowiedzialny będzie za zapewnienie sprzętu do odśnieżania parkingu oraz drogi dojazdowej w okresie 

zimowym? 

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 
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Odpowiedź: 

Zapewnienie sprzętu do odśnieżania parkingu oraz drogi dojazdowej w okresie zimowym wchodzi w zakres 

obowiązków Wykonawcy. 

 

Pytanie: 
7. Jaki jest średni miesięczny koszt eksploatacji przedmiotu najmu tj. dostawa wody i odprowadzenie ścieków, 

dostarczanie energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne) ? 

Odpowiedź: 

Średni miesięczny koszt eksploatacji przedmiotu najmu tj. dostawa wody i odprowadzanie ścieków, dostarczanie 

energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne to ok. 500 zł brutto (zależy od miesiąca czy jest w okresie 

zimowym czy w okresie letnim). 

 

Pytanie: 
8. Proszę o potwierdzenie, przez zapis „Dozór pełniony będzie codziennie przez całą dobę” Zamawiający rozumie 

służbę 24 godzinną we wszystkie dni tygodnia przez 1 pracownika ochrony na bramie wjazdowej 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby zgodnie z  § 2 pkt 1) oraz  § 4 pkt 3) wzoru umowy Wykonawca „świadczył usługę 

polegającą na stałym, całodobowym dozorze mienia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii wraz z obsługą 

parkingu  znajdującego się na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz obsługą gazów 

medycznych przez co najmniej 1 strażnika. Oznacza to, że dozór należy pełnić 24 godziny przez wszystkie dni 

tygodnia przez co najmniej 1 strażnika. 

 

Pytanie: 
9. Proszę o informację czy obiekty siedziby Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii wpisane są na listę 

obiektów podlegających obowiązkowej ochronie? 

Odpowiedź: 

Obiekty siedziby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii nie są wpisane na listę obiektów podlegających 

obowiązkowej ochronie. 

 

Pytanie: 
10. Czy Zamawiający wymaga podjazdów grup interwencyjnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga. Ma zawartą odrębna umowę  na przyjazd grup interwencyjnych w związku z 

monitoringiem obiektów nr 4, 3, 5, 16, 15, 2 – tylko pracownia diagnostyczno-zabiegowa, 10. 

 

Pytanie: 
11. Proszę o informację jakie wymogi ma Zamawiający względem grup interwencyjnych (kwalifikacje, wyposażenie, 

forma zatrudnienia itp.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający pod pojęciem „grupa interwencyjna” rozumie patrol interwencyjny składający się z co najmniej 

pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w środki 

przymusu bezpośredniego. 

 

Pytanie: 
12. Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje aktualizację Planów Ochrony oraz kto poniesie koszty 

związane z ewentualną aktualizacją. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje. Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii nie jest jednostką zobowiązaną na 

podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.) do 

sporządzania i aktualizowania planów ochrony. 

 

Pytanie: 
13. Proszę o informację jakie systemy zabezpieczeń oprócz PPOŻ i SSWiN znajdują się na obiektach? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada innych systemów zabezpieczeń obiektów. 

 

Pytanie: 
14. Czy Zamawiający wymaga podpięcia sygnałów wszystkich systemów zabezpieczeń pod stację monitorowania 

Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza. 

 

Pytanie: 
15. Czy Zamawiający wymaga przekierowania sygnałów z systemu PPOŻ do Państwowej Straży Pożarnej? 

Odpowiedź: 

Do zadań Wykonawcy należy monitorowanie systemów, ewentualnych zdarzeń z dalszym powiadamianiem przez 

pracownika ochrony odpowiednich służb i podejmowanie odpowiedniej interwencji z nim związanych. 

 

Pytanie: 
16. Jaka jest średnia dzienna ilość samochodów parkujących na parkingu, który Zamawiający podnajmie 

Wykonawcy? 
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Odpowiedź: 

Średnia dzienna ilość samochodów parkujących to około 70 samochodów, od których pobierana jest opłata. 

 

Pytanie: 
17. Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „Wykonywanie patroli (minimum 3 patrole) w godzinach 

wieczornych i nocnych na terenie objętym dozorem”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rozumie wykonanie patroli (minimum 3 patrole) w godzinach wieczornych i nocnych tj. w godzinach 

między 20 a 5 . 

 

Pytanie: 
18. Co Zamawiający rozumie poprzez zapisy w szczegółowym zakresie obowiązków Wykonawcy w pkt 19-22? Czy 

Wykonawca ma za zadanie jedynie zgłaszać wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu elementów sieci gazów 

medycznych? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ. 

19. Utrzymanie w należytym stanie technicznym instalacji, urządzeń, zespołówi elementów sieci gazów medycznych, 

tak aby przez bieżącą konserwacje zminimalizować prawdopodobieństwo powstania awarii. 

20.Bieżące pisemne informowanie Zamawiającego o wystąpieniu usterkii awarii w sieciach gazów medycznych, nie 

później jednak niż do 1 dnia od momentu wystąpieniaawarii lub usterki.  

21.Bieżące usuwanie usterek i awarii w sieciach gazów medycznych, urządzeniachi zespołach oraz ich elementach, 

częściami, podzespołami i elementami instalacji gazów medycznych dostarczonymiprzez Zamawiającego. 

22.Współpraca w zakupie, dokonywanym przez Zamawiającego, części, podzespołów i elementów instalacji gazów 

medycznych. 

 

Pytanie: 
19. Proszę o informację czy pomieszczenia socjalne udostępnione przez Zamawiającego wymagać będą dodatkowego 

wyposażenia (np. sprzęt kwaterunkowy, sprzęt gospodarczy). 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia pomieszczenia socjalne, ponadto Zamawiający wyznaczył (w SIWZ) termin wizji lokalnej 

w trakcie, której wykonawca mógł się zapoznać ze stanem technicznym i wyposażeniem pomieszczeń. 

 

Pytanie: 
20. Proszę o informację, czy Zamawiający jest w świetle obowiązujących przepisów prawa uprawniony do 

wynajmowania powierzchni w tym parkingu i dlaczego stanowi to kryterium oceny? Przedmiotem zamówienia są 

usługi ochroniarskie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający jest na podstawie art. 54 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 

r. poz. 2190 z późn. zm.) uprawniony do wynajmowania powierzchni w tym parkingu. Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i 

Ortopedii wraz z obsługą parkingu znajdującego się na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz 

obsługą gazów medycznych. Wykonanie przedmiotu umowy wymaga wynajęcia powierzchni parkingowej na 

warunkach jakie przedstawi Wykonawca. 

Usługa w niniejszym postępowaniu obejmuje również zakres pobierania opłat i wynajmu parkingu. 

Kryterium oceny ofert „czynsz najmu netto za jeden miesiąc (z tytułu najmu parkingu i pomieszczeń niezbędnych do 

należytego wykonania zamówienia)” stanowi jedynie 10% (10 pkt). Kryterium to zostało określone w sposób 

jednoznaczny i zrozumiały. Niniejsze kryterium oceny ofert nie dotyczy właściwości Wykonawcy. 

 

Pytanie: 
21. Wnoszę o zmianę postanowienia w § 9 ust. 1. Kodeks cywilny przewiduje inne formy odpowiedzialności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 
22. Wnoszę o wykreślenie zapisów dot. przetransportowania zwłok w przypadku zgonu pacjenta. W/w czynność nie 

ma związku z przedmiotem zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 

Pytanie: 
23. Mając na uwadze treść wzoru umowy wnoszę o zmianę o 50% wysokości kar umownych zastrzeżonych w 

powyższych przepisach. 

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przy 

Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco 

wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji 

wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień 

publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby 

Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna 
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(odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś 

prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem 

bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności 

celu takiej umowy z zasadami współżycia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 
24. Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem 

tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia’’. 

Chciałabym zaznaczyć, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien 

on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, 

aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z 

okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy 

celowe. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

Pytanie: 
25. W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej: Pzp) w brzmieniu nadanym przez art. 120 ustawy z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215, dalej: ustawa o PPK), 

wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 Pzp w jej nowym 

brzmieniu oraz postanowień odnoszących się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w łączącej strony 

umowie zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy o PPK tj. postanowień w brzmieniu: 

„Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,. 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Zapisy zostały ujęte w treści wzoru umowy (§ 17 ust. 2 pkt 7). 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dodaje w § 17 ust. 2 nowy pkt 10 o brzmieniu: 

„Zmiany umowy mogą wynikać ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zasad gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych, o ile dotyczą Wykonawcy będącego podmiotem zatrudniającym lub 

uczestnikiem PPK finansującym wpłaty w rozumieniu tej ustawy”. 

 

ZESTAW II 
 

Pytanie: 
1. Proszę wskazać podstawę prawną, na podstawie której Zamawiający wymaga od wykonawcy, świadczenia usług 

innych niż ochrona osób i mienia, szczególnie usług wymienionych w załączniku nr 3 do umowy pkt. 19-28. 

Odpowiedź: 

Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i 

Ortopedii wraz z obsługą parkingu znajdującego się na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz 

obsługą gazów medycznych jest przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Nie 

ma przeszkód prawnych do wymagania od Wykonawcy wykonywania obok usług ochrony osób i mienia również 

usług wskazanych w załączniku nr 3 do umowy pkt. 19 – 28. Usługi te dotychczas były realizowane przez 

wykonawców świadczących te usługi łącznie. 

 

Pytanie: 
2. Czy do świadczenia zadań, wymienionych przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do umowy pkt. 19-28, 

pracownik nie powinien posiadać odpowiedniego doświadczenia i wiedzy? 

Odpowiedź: 

Nie jest wymagane aby przy świadczeniu zadań, o których mowa w załączniku nr 3 do umowy pkt. 19–28 pracownik 

posiadał wiedzę i doświadczenie. 

 

Pytanie: 
3. Czy dodatkowe obowiązki wykonawcy, wskazane przez Zamawiającego w SIWZ, w szczególności: wynajem 

parkingu, pobieranie opłat za parkowanie obsługa gazów medycznych mieszczą się w zakresie przepisów ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.z 2018r. poz. 2142 z póź.zm.)? 

Odpowiedź: 

Obsługa parkingu znajdującego się na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz obsługa gazów 

medycznych jest przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Świadczenie tych 

usług nie jest nie zgodne z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 

z późn. zm.). Wykonawca obok świadczenia usług dozoru zobowiązany jest również do obsługi parkingu i obsługi 

gazów medycznych. 
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Pytanie: 
4. Wnioskujemy o zmianę kryterium oceny ofert, w tym o wycofanie kryterium B „Czynsz najmu netto za jeden 

miesiąc (z tytułu najmu parkingu i pomieszczeń niezbędnych do należytego wykonania zamówienia) - waga 

kryterium 10 pkt (10%)”. Niniejsze kryterium zawyża wartość oferty i nie ma nic wspólnego z ochroną osób i mienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium, gdyż cena uzyskana z tytułu czynszu najmu, stanowi dla 

Zamawiającego element istotny dla wybory Wykonawcy oraz dla całości świadczenia usługi.  

Usługa dozoru mienia w niniejszym postępowaniu obejmuje również zakres pobierania opłat i wynajmu parkingu. 

 

II. 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 Zamawiający - związku z udzielonymi odpowiedziami 

dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pkt 15 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie: 

 

Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 24 maja 2019 r. godz. 11:00 na adres: Krakowskie Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, w Sekretariacie. 

Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 730 – 1500. Zamawiający zwróci ofertę, która została złożona 

po terminie. 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24 maja 2019 r. godz. 12:00 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i 

Ortopedii, Al. Modrzewiowa. 

 

                dr n. med. Paweł Kamiński 

 Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

 


