
Zamość, dnia 03 marca 2021 r.

 AGZP 3320.40.20

                                                                                                                      
dotyczy:  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  o  uzyskanej  punktacji
oraz o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 8 i 23.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleje Jana Pawła II 10, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1843  ze  zm.)  informuje,  że  w  ramach
prowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na dostawę  narzędzi  i  akcesoriów  okulistycznych  dla  Oddziału
Okulistyki  Samodzielnego  Publicznego  Szpitala  Wojewódzkiego  im.  Papieża  Jana
Pawła II jako najkorzystniejsza  została wybrana oferta:

Zadanie 1 Nóż okulistyczny 15º

MDT Sp. z o.o. ul. Skośna 12A; 30-383 Kraków  – cena brutto 25.401,60 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

MDT Sp. z o.o. ul.  Skośna 12A; 30-383 Kraków  –  cena  60% - 60,00 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00 pkt

Polymed  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Warszawska  320A;  05-082  Stare  Babice  –  cena   60%
- 58,00 pkt; wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 98,00 pkt

Consultronix S.A. ul. Przemyslowa 17; 32-083 Balice –  cena 60% - 46,24 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 86,24 pkt

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów  –   cena   60%
- 38,95 pkt; wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 78,95 pkt
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Zadanie 2 Nóż jednorazowy, typu Slit

MDT Sp. z o.o. ul. Skośna 12A; 30-383 Kraków  – cena brutto 28.123,20 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

MDT Sp. z o.o. ul.  Skośna 12A; 30-383 Kraków  –  cena  60% - 60,00 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00 pkt

Polymed  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Warszawska  320A;  05-082  Stare  Babice  –  cena   60%
-  45,21 pkt; wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 85,21
pkt

Consultronix S.A. ul. Przemyslowa 17; 32-083 Balice –  cena 60% - 40,04 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 80,04 pkt

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów  –   cena   60%
- 32,00 pkt; wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 72,00 pkt

Zadanie 3 Nóż jednorazowy trapezoidalny

Polymed  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Warszawska  320A;  05-082  Stare  Babice  –  cena  brutto
5.216,40 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Polymed  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Warszawska  320A;  05-082  Stare  Babice  –   cena   60%
- 60,00 pkt; wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00
pkt

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów  –   cena   60%
- 38,49 pkt; wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 78,49 pkt

Zadanie 4 Nóż typu Cerscent

Polymed  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Warszawska  320A;  05-082  Stare  Babice  –  cena  brutto
248,18 zł
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Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Polymed  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Warszawska  320A;  05-082  Stare  Babice  –   cena   60%
- 60,00 pkt; wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00
pkt

MDT Sp. z o.o. ul.  Skośna 12A; 30-383 Kraków  –  cena  60% - 57,45 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 % - 40,00 pkt; łączna punktacja – 97,45 pkt

Consultronix S.A. ul. Przemyslowa 17; 32-083 Balice –  cena  60% - 42,40 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 82,40 pkt                

Zadanie 5 Nóż grotowy MVR

MDT Sp. z o.o. ul. Skośna 12A; 30-383 Kraków  – cena brutto 259,20 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

MDT Sp. z o.o. ul.  Skośna 12A; 30-383 Kraków  –  cena  60% - 60,00 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00 pkt

Polymed  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Warszawska  320A;  05-082  Stare  Babice  –  cena   60%
- 57,60 pkt; wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 97,60 pkt

Consultronix S.A. ul. Przemyslowa 17; 32-083 Balice –  cena 60% - 41,33 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 81,33 pkt

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów  –   cena   60%
- 35,38 pkt; wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 75,38 pkt

Zadanie 6 Pierścień Malyugina

Inov 8 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mińska 48 lok. 1 U; 03-808 Warszawa  – cena brutto 29.160,00 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Inov 8 Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mińska 48 lok. 1 U; 03-808 Warszawa –  cena  60% - 60,00 pkt;
wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00 pkt

Zadanie 7 Pierścień dotorebkowy

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów  –  cena  brutto
12.115,66 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów –   cena   60%
- 60,00 pkt; wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00
pkt

Polymed  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Warszawska  320A;  05-082  Stare  Babice –   cena   60%
- 57,24 pkt; wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 97,24 pkt

Zadanie 8 Pierścień dotęczówkowy – brak ofert – postępowanie unieważnione.

Zadanie 9 Zestaw Packów do aparatu Facko Stelaris.

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów   –  cena  brutto
450.489,60 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów –   cena   60%
-  60,00  pkt;  wydłużony  termin  płatności  –  40  %-  40,00  pkt;  łączna  punktacja
– 100,00 pkt

Zadanie 10 Zestaw packów do C-MIKS – do aparatu Stelaris.

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów   –  cena  brutto
17.107,20 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
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SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów –   cena   60%
-  60,00  pkt;  wydłużony  termin  płatności  –  40  %-  40,00  pkt;  łączna  punktacja
– 100,00 pkt

Zadanie 11 Witrektom jednorazowego użytku.

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów  –  cena  brutto
43.975,61 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów –   cena   60%
-  60,00  pkt;  wydłużony  termin  płatności  –  40  %-  40,00  pkt;  łączna  punktacja
– 100,00 pkt

Zadanie 12 Jednorazowy Tip

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów  –  cena  brutto
1.338,25 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów –   cena   60%
-  60,00  pkt;  wydłużony  termin  płatności  –  40  %-  40,00  pkt;  łączna  punktacja
– 100,00 pkt

Zadanie 13 Koaksjalne końcówki irygacyjno – aspiracyjne.

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów  –  cena  brutto
374,54 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
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SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Bausch  Health  Poland  Sp.  z  o.o.  ul.  Przemysłowa  2;  35-959  Rzeszów –   cena   60%
-  60,00  pkt;  wydłużony  termin  płatności  –  40  %-  40,00  pkt;  łączna  punktacja
– 100,00 pkt

Zadanie 14 Zestaw do witrektomii 23 G – OS 4 do aparatu Oertli

Consultronix S.A. ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice -  cena brutto 57.931,20 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Consultronix S.A. ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice –  cena  60% - 60,00 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00 pkt

Zadanie 15 Worki jednorazowego użytku do odprowadzania płynu z kasety

Consultronix S.A. ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice -  cena brutto 6.801,84 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Consultronix S.A. ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice –  cena  60% - 60,00 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00 pkt

Zadanie 16 Paski do aparatu Oertli

Consultronix S.A. ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice -  cena brutto 34.344,00 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Consultronix S.A. ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice –  cena  60% - 60,00 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00 pkt

Zadanie 17 Witrektom

Consultronix S.A. ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice -  cena brutto 16.848,00 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Consultronix S.A. ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice –  cena  60% - 60,00 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00 pkt

Zadanie 18 Zestaw do witrektomii 23 G – OS4 do aparatu Oertli

Consultronix S.A. ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice -  cena brutto 12.247,20 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Consultronix S.A. ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice –  cena  60% - 60,00 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00 pkt

Zadanie 19 Mikrospong

Polymed  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Warszawska  320A;  05-082  Stare  Babice  -   cena  brutto
622,08 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Polymed  Polska  Sp.  z  o.o.  ul.  Warszawska  320A;  05-082  Stare  Babice  –  cena   60%
- 60,00 pkt; wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00
pkt
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Consultronix S.A. ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice –  cena  60% - 50,53 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 93,53 pkt

Zadanie 20 Knot 

Consultronix S.A. ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice -  cena brutto 1.154,74 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Consultronix S.A. ul. Przemysłowa 17; 32-083 Balice –  cena  60% - 60,00 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00 pkt

Zadanie 21 Mikroimplanty E-Press do operacji jaskry

Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15; 02-674 Warszawa -  cena brutto 6.264,00 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15; 02-674 Warszawa–  cena  60% - 60,00 pkt;
wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00 pkt

Zadanie 22 Sonda G – Probe Iridex 

Optopol Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 42; 42-400 Zawiercie   – cena brutto 9.072,00 zł

Uzasadnienie  wyboru: Jest  to  oferta  najkorzystniejsza  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy bilans punktów za cenę i drugiego kryterium wydłużony termin płatności.
SIWZ informowała,  że  za  najkorzystniejszą  ofertę  w ramach  tego  postępowania  zostanie
uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
za wszystkie kryteria oceny.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Optopol Technology Sp. z o.o. ul. Żabia 42; 42-400 Zawiercie  –  cena  60% - 60,00 pkt;
wydłużony termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 100,00 pkt

MDT Sp. z o.o. ul.  Skośna 12A; 30-383 Kraków  –  cena  60% - 37,80 pkt; wydłużony
termin płatności – 40 %- 40,00 pkt; łączna punktacja – 77,80 pkt
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Zadanie 23 Implant kolagenowy – brak ofert – postępowanie unieważnione.

Jednocześnie Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w zadaniu nr 8 i
23 ponieważ w tych zdaniach nie złożono ofert – brak ofert.
Podstawą  prawną  unieważnienia   postępowania  w  zadaniu  nr  8  i  23  jest  art.  93
ust. 1 pkt 1 który brzmi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego  wykluczeniu
z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.”

                            
Małgorzata Popławska

/-/
Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
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