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Warszawa, dnia 27 września 2019 r. 
 
DZP- 01/54/2019 

WYKONAWCY  
ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 
Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę 
środków do mycia i dezynfekcji oraz akcesoriów do sterylizacji dla Szpitala Czerniakowskiego Sp. 
z o. o. (nr sprawy: 54/2019). 
  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 i poz. 2215 oraz z 2019 r., poz. 63 i poz. 730), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego 
postępowania przetargowego, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: 
 

Pytanie nr 1: 
Prosimy o potwierdzenie, że w wypadku oferowania preparatów nie będących produktami 
farmaceutycznymi , Zamawiający nie będzie wymagał posiadania przez Wykonawcę koncesji do 
prowadzenia hurtowni farmaceutycznej. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że warunek posiadania koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej 
dotyczy jedynie produktów, których obrót dopuszczony jest tylko przez podmioty posiadające koncesję na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 16 i dopuści: 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i 
szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do 
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, 
szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic 
USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, 
HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty 
(DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w 
opakowaniu typu tuba? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i 
szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do 
dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, 
szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
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aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic 
USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, 
HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty 
(DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w 
opakowaniu typu wiaderko, gramatura chusteczek 70g/m2? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
Odpowiedź: 
Nie. Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z zapisem SIWZ. 
 
Pytanie nr 3: 
Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 2 poz. 9 i dopuści: 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia  
i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone 
do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, 
szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic 
USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, 
HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty 
(DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w 
opakowaniu typu tuba? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia  
i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone 
do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, 
szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic 
USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, 
HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty 
(DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w 
opakowaniu typu tuba? 
lub 
Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia  
i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone 
do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych, 
szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji 
aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic 
USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie 
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odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 
13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, 
HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty 
(DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk  
w opakowaniu typu tuba? 
W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA. 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
Pytanie nr 4: 
Zwracamy się z prośba o wyłączenie z pakietu nr 3 pozycji nr 3 i utworzenie pakietu nr 3A. Umożliwi to 
przystąpienie do postępowania większej ilości oferentów a tym samym uzyskanie korzystniejszej oferty 
cenowo. 
Odpowiedź:  
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie nr 5: 
Pakiet 3 poz. 3 
Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania preparatu równoważnego do dezynfekcji endoskopów i innych 
termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego, aktywnego  do 15 dni, wykazującego 
spektrum działania: B,F,V (w tym wirus Polio i Adenowirus) Tbc (M. avium i M. terrae), S (spełniający 
wymogi nowej normy sporobójczej w obszarze medycznym EN 17 216) w czasie 5 min. Posiadający 
pozytywną opinie producenta preparatu  o kompatybilności : OLYMPUS, FUJION, PANTAX, 
ACUSON KARL STORZ. Wyrób medyczny kl. II b. Opakowanie 5L.  
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza preparat aktywny do 15 dni. 
 
Pytanie nr 6: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę osobno preparatu oraz pasków testowych, ze względu na to, iż 
są to osobne pozycje asortymentowe w programie magazynowo -sprzedażowym i nie jest to sprzedawane 
przez producenta jako pakiet. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany Formularza asortymentowo – cenowego w zakresie Pakietu 
nr 3. Zmieniony Formularz asortymentowo – cenowy w załączeniu. 
 
Pytanie nr 7: 
Pakiet 6, pozycja 1-3 
Czy Zamawiający dopuści badania przeprowadzone na 26 osobach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
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Pytanie nr 8: 
Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza inne opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości,  
z zastrzeżeniem, że zaoferowania ilość nie może być mniejsza niż wynikająca z Formularza 
asortymentowo – cenowego. 
 
Pytanie nr 9: 
Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści myjki o gramaturze 150 g/m2 ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 10: 
Pakiet 6, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści myjki o wymiarach 20x20x0,5 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 11: 
Pakiet 6, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści myjki pakowane po 14 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza inne opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości,  
z zastrzeżeniem, że zaoferowania ilość nie może być mniejsza niż wynikająca z Formularza 
asortymentowo – cenowego. 
 
Pytanie nr 12: 
Pakiet 7, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści gąbki o wymiarach 10x10x2,5 cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 13: 
Dotyczy SIWZ 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy 
kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej? 
Odpowiedź: 
Tak. 
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Pytanie nr 14: 
Pakiet 1, Poz. 9. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat alkoholowy do chirurgicznej i higienicznej 
dezynfekcji rąk. Gotowy do użycia. Bezbarwny. Zawierający w składzie jeden alkohol- izopropanol. Bez 
etanolu, związków amoniowych i chlorheksydyny. Z dodatkiem substancji pielęgnujących (w tym D-
pantenol). Spektrum działania: B, Tbc, F, V, (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota, Noro). Kompatybilny  
z preparatem myjącym z pozycji 10. Produkt biobójczy. Opakowania 1 litr 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści produkt równoważny o wymienionych wyżej właściwościach. 
 
Pytanie nr 15: 
Pakiet 1, Poz. 24. 
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat do mycia endoskopów giętkich. Płynny  
w koncentracie. Na bazie enzymów i niejonowych tenzydów. Bez związków powierzchniowo czynnych  
i fosforanów. pH ok.7. Stężenie roztworu roboczego 0,5-1%. Możliwość stosowania w myjniach 
ultradźwiękowych. Kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z poz. 23. Wyrób medyczny kl. I. 
Opakowanie 2L 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści produkt równoważny o wymienionych wyżej właściwościach. 
 
Pytanie nr 16: 
Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 200g/m2? 
 
Pytanie nr 17: 
Pakiet 6, pozycja 1 
Czy Zamawiający dopuści myjkę pakowaną a’20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości i zaokrągleniem do 
pełnych op. w górę? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza inne opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości,  
z zastrzeżeniem, że zaoferowania ilość nie może być mniejsza niż wynikająca z Formularza 
asortymentowo – cenowego. 
 
Pytanie nr 18: 
Pakiet 6, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 90g/m2? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 19: 
Pakiet 6, pozycja 3 
Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 20x20cm? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 20: 
Pakiet 6, pozycja 1-3 
Czy Zamawiający dopuści badania aplikacyjne przeprowadzone na 25 osobach? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 21: 
Pakiet 7, pozycja 2 
Czy Zamawiający dopuści gąbkę w rozmiarze 12cmx7,5cmx2,3cm? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagania zgodnie z SIWZ. 
 
Pytanie nr 22: 
Pakiet 8 poz. 4, Czy Zamawiający dopuści do oceny test spełniający opis / wymagania SIWZ,  
w opakowaniach a’100 szt.? Ilość zostanie odpowiednio przeliczona. 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza inne opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości,  
z zastrzeżeniem, że zaoferowania ilość nie może być mniejsza niż wynikająca z Formularza 
asortymentowo – cenowego. 
 
Pytanie nr 23: 
dot. projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ - §4 ust. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie dostaw tzw. „na cito” dla pakietu nr 5 do 24 godzin w dni 
robocze? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie nr 24: 
dot. projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ - §7 ust. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 2% wartości brutto złożonego 
zamówienia?  
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
Pytanie nr 25: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 1 preparat do mycia zaklasyfikowany jako 
wyrób medyczny Klasy I? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści produkt równoważny o wymienionych wyżej właściwościach. 
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Pytanie nr 26: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 2 preparat do dezynfekcji zaklasyfikowany 
jako wyrób medyczny Klasy IIb?  
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści produkt równoważny o wymienionych wyżej właściwościach. 
 
Pytanie nr 27: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 2 preparat do dezynfekcji endoskopów 
posiadający wymagane spektrum działania w czasie 5 minut przy stężeniu 1,2% w temperaturze 58oC?  
Stężenie 1,2% i temperaturze 58oC jest standardowo ustawiona w myjni ETD-3. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści produkt równoważny o wymienionych wyżej właściwościach. 
 
Pytanie nr 28: 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 3 preparat do mycia zaklasyfikowany jako 
wyrób medyczny Klasy I ? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dopuści produkt równoważny o wymienionych wyżej właściwościach. 
 
Pytanie nr 29: 
Pakiet nr 6, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała wykonaną z watoliny  
o wymiarach 12 cm x 20 cm x 0,5 cm, o gramaturze 100g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający oczekuje produktu odpowiadającego opisowi w SIWZ. 
 
Pytanie nr 30: 
Pakiet nr 6, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała klasyfikowaną jako wyrób 
medyczny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu odpowiadającego opisowi w SIWZ. 
 
Pytanie nr 31: 
Pakiet nr 6, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści gąbkę do mycia ciała klasyfikowaną jako wyrób 
medyczny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu odpowiadającego opisowi w SIWZ. 
 
Pytanie nr 32: 
Pakiet nr 6, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści gąbkę do mycia ciała o wymiarach 20 cm x 12 cm x 
0,5 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający oczekuje produktu odpowiadającego opisowi w SIWZ. 
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Pytanie nr 33: 
Pakiet nr 6, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści gąbkę do mycia ciała pakowaną po 24 sztuki, 
pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza inne opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości,  
z zastrzeżeniem, że zaoferowania ilość nie może być mniejsza niż wynikająca z Formularza 
asortymentowo – cenowego. 
 
Pytanie nr 34: 
Pakiet nr 6, pozycja nr 3 – Czy zamawiający dopuści gąbkę do mycia ciała klasyfikowaną jako wyrób 
medyczny, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu odpowiadającego opisowi w SIWZ. 
 
Pytanie nr 35: 
Pakiet nr 7, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści jednorazową gąbkę do mycia ciała o rozmiarze 10 cm 
x 10 cm x 2,5 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?  
Odpowiedź: 
Zamawiający oczekuje produktu odpowiadającego opisowi w SIWZ. 
 
Pytanie nr 36: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy 
kapitałowej? 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie nr 37: 
Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu 
zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje 
pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami. 
Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawcę certyfikatu zarządzania jakością 
ISO9001:2015. 
 
Pytanie nr 38: 
Dotyczy Pakietu nr 8, pozycji 1, 2, 3: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z pakietu wyżej wymienionych pozycji do 
odrębnego zadania, gdyż obecny zapis preferuje wyłącznie jednego producenta i uniemożliwia innym 
wykonawcom złożenie atrakcyjnej cenowo oferty. 
Zgoda Zamawiającego podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli innym na zaoferowane 
atrakcyjnych cenowo i wysokich jakościowo produktów. 



 

 
Szpital Czerniakowski Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  
Kapitał zakładowy: 25 192 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815 

tel: (22) 318 60 00, fax: (22) 318 62 05 
e-mail: sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl 

Odpowiedź: 
Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
  

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany Formularza 
asortymentowo – cenowego w zakresie Pakietu nr 3 stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, oraz zmiany 
terminów składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 2 października 2019 
roku do godziny 1000. Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 2 października 2019 roku na godzinę 
1015. 

Zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. 
Pozostałe postanowienia SIWZ nie zmieniają się. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Przygotował: Marcin Ludziejewski 


