
Sosnowiec: Opracowanie kompletnej dokumentacji proj ektowej, budowlano-wykonawczej pawilonu 

szpitalnego, dla potrzeb bloku operacyjnego i przyc hodni przyszpitalnych, zlokalizowanego na terenie 

Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicz a 3 

Numer ogłoszenia: 304577 - 2008; data zamieszczenia : 07.11.2008 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Sosnowcu , ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec, woj. 

śląskie, tel.  0-32 2964219 , 3630479, faks 0-32 2964219. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.szpital.sosnowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej pawilonu 

szpitalnego, dla potrzeb bloku operacyjnego i przychodni przyszpitalnych, zlokalizowanego na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul. 

Zegadłowicza 3. 



II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej budynku, który mieścić będzie blok operacyjny i zespół poradni przyszpitalnych, zlokalizowanego na terenie Szpitala Miejskiego 

w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3. 2. Informacje szczegółowe dla realizacji przedmiotu zamówienia: Zamawiający przekaże Wykonawcy koncepcję 

funkcjonalno-przestrzenną, która stanowić będzie wytyczną do projektowania. Koncepcja przewiduje wykonanie budynku wolnostojącego o powierzchni 

zabudowy ok. 1200 m2. Na parterze zlokalizowane zostaną poradnie, na 1 piętrze blok operacyjny, 2 piętro tego segmentu to kondygnacja techniczna o 

wyraźnie ograniczonym obrysie zewnętrznym. Budynek połączony będzie z obiektem istniejącym za pomocą łącznika usytuowanego na wysokości 1-go 

piętra. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 3.1 Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego do celów projektowych. 3.2 Wykonanie wszystkich 

niezbędnych badań i opracowań, uzyskanie warunków technicznych, opinii i sprawdzeń niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę, w tym: a) decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji celu publicznego - teren inwestycji nie jest objęty planem zagospodarowania 

przestrzennego; b) badań geotechnicznych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 1998, Nr 126, poz. 839); c) mapy sytuacyjno-wysokościowej dla celów 

projektowych. 3.3 Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym oraz ścisła współpraca 

z Zamawiającym w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę. 3.4 Wystawienie świadectwa energetycznego budynku. 3.5 Sprawowanie nadzoru 

autorskiego. 4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać: 4.1 projekt budowlany i projekty wykonawcze architektury i konstrukcji 

opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. Nr 120, poz. 1133), wraz ze wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do otrzymania pozwolenia na budowę - w liczbie 6 

egzemplarzy; 4.2 projekty budowlano-wykonawcze instalacji wszystkich niezbędnych branż, w tym instalacji: a) ciepłej wody użytkowej, b) zimnej wody i 

kanalizacji, c) wentylacji i klimatyzacji, d) centralnego ogrzewania, e) elektrycznej i oświetlenia awaryjnego, f) teletechnicznej, komputerowej i przyzywowej, 

g) sygnalizacji pożaru i ostrzegawczej - wymaga się aby dokumentacja ta była spójna z posiadanym przez Zamawiającego projektem pn. Projekt 

techniczny, system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, system oddymiania, system oddzieleń przeciwpożarowych_opracowanym przez 

TOTAL PROJEKT sp. z o.o. w Sosnowcu, h) hydrantów wewnętrznych, i) gazów medycznych (sprężonego powietrza med., próżni, tlenu med., podtlenku 



azotu), - wszystkie w liczbie 6 egzemplarzy; 4.3 projekt technologii medycznej wraz z wykazem sprzętu i wyposażenia - w liczbie 6 egzemplarzy; 4.4 projekt 

budowlano-wykonawczy posadowienia zbiornika ciekłego tlenu, rozprężalni oraz magazynu butli wraz z siecią - w liczbie 6 egzemplarzy; 4.5 projekt 

budowlano-wykonawczy magazynu odpadów medycznych - w liczbie 6 egzemplarzy; 4.6 projekt budowlano-wykonawczy maszynowni agregatów 

sprężonego powietrza med. i próżni wraz z doborem urządzeń - w liczbie 6 egzemplarzy; 4.7 projekt zagospodarowania terenu - w liczbie 6 egzemplarzy; 

4.8 projekt wykonawczy zagospodarowania terenu obejmujący m.in. projekt komunikacji (drogi wewnętrzne i pożarowe, chodniki oraz parkingi) oraz projekt 

zieleni wraz z jej inwentaryzacją - w liczbie 6 egzemplarzy; 4.9 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072), uwzględniające rodzaje robót 

budowlanych oraz nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień - w liczbie 6 egzemplarzy; 4.10 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(BIOZ) dla wszystkich branż - w liczbie 6 egzemplarzy; 4.11 kosztorysy inwestorskie wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), zawierające wszystkie 

wyszczególnione w par. 7 rozporządzenia pozycje, w tym: a) założenia wyjściowe do kosztorysowania robót, przez które należy rozumieć dane techniczne 

technologiczne i organizacyjne nie określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a mające 

wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót budowlanych, b) przedmiary robót będące podstawą do sporządzenia kosztorysów inwestorskich, przez 

które należy rozumieć opracowania zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych - w liczbie 3 

egzemplarzy; 4.12 przedmiary robót będące podstawą do sporządzenia ofert przetargowych przez Wykonawców - w liczbie 6 egzemplarzy; 5. 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202 poz. 2072) oraz zawierać rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wymagań, jakim winny 

odpowiadać obiekty służby zdrowia, w tym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 



pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2006, Nr 213, poz. 1568). 6. Wykonawca uzyska dla 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wszystkie konieczne do jej realizacji zgody oraz zezwolenia wymagane przez przepisy budowlane wydane przez 

organy uprawnione do zatwierdzania i opiniowania projektów, a w szczególności: a) uprawnionego rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, b) 

uprawnionego rzeczoznawcy ds. BHP, c) uprawnionego rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej, Koszty wykonania ww. obowiązków w całości 

pokrywa Wykonawca. 7. Przekazana dokumentacja będzie wewnętrznie skoordynowana technicznie i międzybranżowo oraz kompletna z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i 

pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy. Posiadać będzie 

oświadczenie Wykonawcy wymagane art. 20, ust. 7 ustawy Prawo budowlane, o zgodności projektu z przepisami. 8. Dokumentacja projektowo-

kosztorysowa powinna zostać opracowana w takiej formie, aby umożliwić inwestorowi etapowe oddawanie do użytkowania realizowanego obiektu. 9. 

Komplet dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej w ilościach egz. określonych pkt. 4.1 ÷ 4.12 oraz w wersji elektronicznej 

na płytach CD w użytecznej formie, uzgodnionej z Zamawiającym, do wykorzystania przy zlecaniu wykonawstwa projektu - w 2 egzemplarzach. 10. Do 

obowiązków Wykonawcy należy również: 10.1 szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją znajdującą się w posiadaniu Zamawiającego - w tym z 

koncepcją funkcjonalno-przestrzenną - oraz dokładne oględziny obiektu (po zawarciu umowy z Zamawiającym); 10.2 formalne uzgodnienie materiałów 

przedprojektowych w zakresie rozwiązań funkcjonalnych przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji oraz uwzględnienie, podczas opracowywania 

projektu, wymogów Użytkownika i Zamawiającego, dotyczących przeznaczenia pomieszczeń; 10.3 konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie 

opracowywania dokumentacji, elementów dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty, rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, 

konstrukcyjnych, materiałowych - przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią minimalizację kosztów; 10.4 

opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą cech technicznych i jakościowych zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, a jeżeli nie jest to możliwe 

ze względu na specyfikę i nie ma możliwości opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, to wskazaniom takim winny towarzyszyć wyrazy -ub 

równoważny- (art. 29 ustawy Pzp) wraz z informacją, co należy rozumieć pod określeniem równoważności, celem umożliwienia Zamawiającemu 

porównania w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót, przedstawionych elementów równoważnych; 10.5 w chwili rozpoczęcia realizacji 

projektu (ogłoszenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) udzielanie odpowiedzi pisemnej 



na ewentualne zapytania w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego; w przypadku, gdy 

odpowiedź na zapytanie powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie 

nieprzekraczającym 4 dni, uwzględniając je w kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót (również w wersji elektronicznej); 10.6 w przypadku 

wątpliwości Zamawiającego dotyczących treści ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację 

projektową sporządzoną przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej konsultacji i udzielenia stosownych wyjaśnień. 11. 

Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji inwestycji, w zakresie o którym mowa w Ustawie z dnia 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm), Szczegółowy zakres obowiązków wynikających z nadzoru autorskiego 

określa załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (Wzór umowy). 12. Dokumentacja winna być wykonana przy zachowaniu przepisów zawartych w art. 29 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiot zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie 

dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy -lub równoważne- lub inne równoznaczne wyrazy. 13.Szczegółowy zakres opracowania oraz 

dodatkowe obowiązki Wykonawcy określa załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ (Wzór umowy).. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.22.00.00-6. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 150. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 



III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych warunków:  Opis warunków udziału w 

postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: a. 

posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. b. 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c. znajdują się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego. 2. Spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń 

zawartych w ofercie, przy zastosowaniu zasady (spełnia - nie spełnia).  

• Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków  udziału w 

post ępowaniu:  W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegają 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć następujące dokumenty: 1.1 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

1.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 1.3 złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. - Dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 87, poz. 605 z 



późn. zm.). 2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia należy: 2.1 przedłożyć wykaz wykonanych usług przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia i wartością odpowiadającą wartości brutto złożonej oferty, z podaniem wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dołączonymi 

dokumentami, potwierdzającymi należyte ich wykonanie - co najmniej jedno zamówienie na kwotę brutto nie mniejszą niż kwota zaproponowana w 

ofercie (według załącznika nr 4 do SIWZ), w zakresie projektowania obiektów służby zdrowia. 2.2 przedłożyć wykaz osób (projektantów), którymi 

dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (według 

załącznika nr 5 do SIWZ). 2.3 przedłożyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w 

wykazie, o którym mowa w pkt 2.2, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 2.4 przedłożyć uprawnienia projektantów do wykonania 

dokumentacji projektowych, 2.5 przedłożyć zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, które będą pełnić funkcje projektantów, 

potwierdzające przynależność do izby oraz posiadanie aktualnego, wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 2.6 złożyć oświadczenie 

według załącznika nr 2 do SIWZ. 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia należy: - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 4. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy: - złożyć oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 5. Dla Wykonawców występujących 

wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument 

potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Prawa zamówień 

publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do Wykonawców. 6. Pełnomocnictwo - jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu ujawnione we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej. 7. Wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy : - 



formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; - formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; - wykaz 

zrealizowanych usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; - wykaz osób wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Dokumenty o 

których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby 

uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną.. 

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.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : www.szpital.sosnowiec.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital 

Miejski w Sosnowcu ul. Szpitalna 1 41-219 Sosnowiec. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  21.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy złożyć w 

SP ZZOZ Szpital Miejski w Sosnowcu, Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III piętro. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 
 


