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DZP.26.33.5.2020 

WYKONAWCY 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na: „Dostawę 

pomp infuzyjnych strzykawkowych i objętościowych na potrzeby Szpitala Czerniakowskiego 

sp. z o.o.” (nr sprawy 33/2020) 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania 

wniesione przez Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania przetargowego. 

 

Pytanie Nr 1 

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu 

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 2:  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu i uruchomieniu przedmiotu 

umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy (za wyjątkiem sytuacji 

wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego), jednak nie więcej niż 10% wartości 

brutto niedostarczonego w terminie towaru, 

2) 200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przeprowadzeniu szkolenia personelu 

Zamawiającego w zakresie jego użytkowania, liczony od następnego dnia po upływie terminu, 

o którym jest mowa w § 3 ust. 3 pkt 5 niniejszej Umowy,  

3) 100 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w reakcji serwisu gwarancyjnego 

na zgłoszone przez Zamawiającego usterki i wady, o których jest mowa w § 5 ust. 8 pkt 1 niniejszej 

Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru podlegającego reakcji serwisowej; 

4) 200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu przez serwis gwarancyjny 

zgłoszonych przez Zamawiającego usterek i wad w okresie gwarancyjnym i przy odbiorze, w terminie 

o którym jest mowa w § 5 ust. 8 pkt 1 niniejszej Umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto 

towaru podlegającego reakcji serwisowej; 

5) 200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na fabrycznie 

nowy o parametrach nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, licząc 

od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt 6 niniejszej Umowy, jednak nie więcej niż 10% 

wartości brutto towaru podlegającego wymianie; 

6) 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, w przypadku odstąpienia Wykonawcy 

od wykonania postanowień niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 2 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 7. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową bez możliwości 

prowadzenia znieczulenia zewnątrzoponowego ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 3 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 8. 

Czy Zamawiający dopuści pompę o niskim poborze mocy 10-15VA ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 4 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 9 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową o masie poniżej 2,2kg ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 5 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 10. 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości pompy infuzyjne z niebieskim monochromatycznym 

graficznym wyświetlaczem LCD o wymiarach 70 mm × 35 mm, wysokim kontraście zapewniającym 

doskonałą widoczność z daleka i pod dużym kątem, dodatkowy wyświetlacz zawiera opcję dzień/noc, 

oraz z  łatwą intuicyjną klawiaturą symboliczną co  znacznie skraca czas programowania infuzji ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 6 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 11 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z dokładnością 

mechaniczną +/- 1% w mechanizmie +/- 2% w strzykawce ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 7 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 12 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z możliwością zasilania 

z akumulatora min. 11h przy 5ml/h ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 8 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 13 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z trybami pracy: 

a) Prędkość zwykła - Infuzja z zaprogramowaną prędkością podawania  

b) Objętość/ czas i dawka/czas - Infuzja zaprogramowanej objętości lub dawki w zaprogramowanym 

przedziale czasu 

c) Limit objętości- Infuzja z ograniczeniem podawanej objętości lub dawki 

d) Infuzja profilowa 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 9 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 14. 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową  z programowaniem infuzji 

w jednostkach : ml,  ng, μg, mg, g, U, mU, mmol, , kcal, mEq –  na kg masy ciała pacjenta lub nie, na 

czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę) ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 10 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 15. 

Czy zamawiający dopuści infuzyjną pompę strzykawkową umożliwiającą pracę ze strzykawkami 

od 5ml. Z klinicznego punktu widzenia nie ma uzasadnienia stosowania strzykawkowej 2/ml ze 

względu na fakt, że wypełnienie drenu to objętość ok 1,5ml, co spowoduje, że w strzykawce zostanie 

jedynie około 0,5 ml do infuzji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 11 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 16 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z regulacją infuzji 

od 0,1-1200 ml/h. Regulacja co 0,1 ml/h w zakresie 0,1–99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01 ml/h w zakresie 

0,1-9,99ml/h) oraz co 1 ml/h w zakresie 100–1200 ml/h. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 12 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 17 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z prędkością bolusa min: 

• dla strzykawki o poj.5ml =0,1-250 ml/h 

• dla strzykawki o poj.10ml =0,1-350 ml/h 

• dla strzykawki o poj.20ml =0,1-600 ml/h 

• dla strzykawki o poj.30ml =1-600 ml/h 

• dla strzykawki o poj.50/60ml =1-1200 ml/h    

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Nr 13 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 18 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z możliwą do ustawienia 

prędkością bolusa 0,1-1200ml/h 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Nr 14 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 19 

Czy zamawiający dopuści pompę z biblioteką leków, która może zawierać do 2850 leków 

w 19 profilach ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Nr 15 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 20 

Czy zamawiający dopuści pompę z biblioteką leków, która może zawierać do 2850 leków 

w 19 profilach, w każdym profilu możliwość zapisania 150 leków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 16 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 22 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z Biblioteką leków – możliwość zapisania w pompie 

procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: 

• nazwy leku, 

• min. 5 koncentracji leku, 

• szybkości dozowania (dawkowanie), 

• całkowitej objętości (dawki) infuzji, 

• parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, 

• limitów dla wymienionych parametrów infuzji: 

o miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów,  

o twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 17 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 25 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową z programowaną objętością 

do podania 0,1-999ml ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 18 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 26 

Czy Zamawiający dopuści pompę z możliwością zaprogramowania czasu infuzji od 00h01 – 96h00? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 19 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 27 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjne pompy strzykawkowe z z możliwością łączenia 

bez użycia stacji dokującej w moduły – max 2 pompy 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 20 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 28 

Czy zamawiający dopuści pompę bez opcjonalnej możliwości rozszerzenia oprogramowania o tryb 

TCI ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 21 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 29 

Czy zamawiający dopuści pompę bez opcjonalnej możliwości rozszerzenia funkcji oprogramowania 

pompy o tryb  PCA i PCEA 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 22 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 30 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową z możliwością komunikacji pomp 

z komputerem poprzez stację dokującą 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza. 

 

Pytanie Nr 23 

Dotyczy pompy strzykawkowej – Parametru 31 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową bez możliwości 

automatycznego przejmowania infuzji przez kolejną pompę po zakończeniu pracy poprzedniej ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 24 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 5 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy pompy objętościową przeznaczona do podawania pacjentom 

dorosłym, dzieciom i noworodkom w przerywanych lub ciągłych infuzjach płynów pozajelitowych 

(takich jak roztwory, roztwory koloidalne, żywienie pozajelitowe), leków (takich jak leki 

rozcieńczone, chemioterapia czy leki znieczulające), krwi i preparatów krwiopochodnych oraz leków, 

przy wykorzystaniu zatwierdzonych klinicznie dróg podawania, umożliwiającą pracę z centralnym 

systemem zarządzania ? Producent posiada specjalną pompę dopasowaną do żywienia dojelitowego 

aby wykluczyć błąd podania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 25 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 7 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjna pompę objętościową z mechanizmem 

zabezpieczającym przed niekontrolowanym przepływem, składający się z dwóch elementów na 

pompie jeden na drenie. Pompa bez kolorystycznych rozróżników z powodu braku możliwości 

podania żywienia dojelitowego 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 26 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 8 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z maksymalnym poborem 

prądu 10-15 VA 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Nr 27 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 9 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z dokładnością mechaniczną 

+/-5% a nawet lepszą w większości sytuacji klinicznych 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Nr 28 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 10 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z zasilaniem z akumulatora 

zewnętrznego pow. 8 h przy 25 ml/h oraz  pow. 5 h przy 1500 ml/h 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Nr 29 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 11 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową o masie około 2kg? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Nr 30 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 12 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy objętościową pompę infuzyjną z podświetlanym ekranem 

oraz możliwością wyboru trybu dzień/noc 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 31 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 13 

Czy zmawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z następującymi trybami 

pracy: 

• Objętość / Czas / Prędkość (V/T/R)  

• Objętość / Prędkość  

• Objętość / Czas (V/T)  

• Czas / Prędkość (T/R)  

• Prędkość zwykła (tylko z detektorem kropli 

• Poziom w górę/poziom w dół. 

•  Infuzja sekwencyjna  

• Krople/min 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Nr 32 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 14 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z możliwością 

programowania następujących parametrów infuzji: 

ng/h, ng/kg/min, ng/kg/h, μg/min, μg/h, 

μg/kg/min, μg/kg/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, 

mg/kg/h, mg/kg/24h, mg/m˛/h, mg/m˛/24h, g/h, g/kg/min, 

g/kg/h, g/kg/24h, mmol/h, mmol/kg/h, mmol/kg/24h, mU/min, 

mU/kg/min, mU/kg/h, U/min, U/h, U/kg/min, U/kg/h, kcal/h, 

kcal/24h, kcal/kg/h, mEq/min, mEq/h, mEq/kg/min, mEq/kg/h. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Nr 33 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 15 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną  z zakresem prędkości infuzji od 0,1–1500 ml/h. 

Regulacja co 0,1 ml/h w zakresie 0,1–99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01 ml/h w zakresie 0,1–9,99 ml/h), 

oraz co 1 ml/h w zakresie 100 – 1500 ml/h. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 34 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 18 

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości objętościową pompę infuzyjną z Regulacja co 0,1 ml/h 

w zakresie 0,1–99,9 ml/h (opcjonalnie 0,01ml/h w zakresie 0,1–9,99 ml/h), oraz co 1 ml/h w zakresie 

100 – 1500 ml/h. ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Nr 35 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 19 

Czy zamawiający dopuści pompę z biblioteką leków, która może zawierać do 2850 leków 

w 19 profilach ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Nr 36 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 20 

Czy zamawiający dopuści pompę z biblioteką leków, która może zawierać do 2850 leków 

w 19 profilach, w każdym profilu możliwość zapisania 150 leków 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

 

Pytanie Nr 37 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 21 

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z Biblioteką leków – możliwość zapisania w pompie 

procedur dozowania leków, każda procedura złożona co najmniej z: 

• nazwy leku, 

• min. 5 koncentracji leku, 

• szybkości dozowania (dawkowanie), 

• całkowitej objętości (dawki) infuzji, 

• parametrów bolusa, oraz dawki indukcyjnej, 

• limitów dla wymienionych parametrów infuzji: 

o miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, 

o twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 38 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 22 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z bolusem  

• Bolus bezpośredni: Szybkość: 50–1500 ml/h (przyrost o 50ml/h). 

• Bolus programowany (dawka lub objętość/czas): 0,1–1000 ml 0,01–9999 jedn. / 1 sekundę – 24 h., 

oraz maksymalną objętością bolusa po alarmie okluzji maksymalnie 0,35ml 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 39 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 29 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy objętościową pompę infuzyjną z funkcją programowania 

czasu infuzji przynajmniej od 0 h 01 min – 168 h 00 min. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 40 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 30 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjne pompy strzykawkowe z możliwością łączenia bez 

użycia stacji dokującej w moduły – max 2 pompy ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 41 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 31 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową bez opcjonalnego rozszerzenia 

oprogramowania TCI ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 42 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 32 

Czy zamawiający dopuści pompę bez opcjonalnej możliwości rozszerzenia funkcji oprogramowania 

pompy o tryb  PCA i PCEA ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 43 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 33 

Czy zmawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę objętościową z funkcją wykrywania 

pęcherzyków powietrza od 0-250µL 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 44 

Dotyczy pompy objętościowej – parametru 34 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy infuzyjną pompę strzykawkową bez możliwości 

automatycznego przejmowania infuzji przez kolejną pompę po zakończeniu pracy poprzedniej ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 45 

Dotyczy stacji dokującej – parametru 9 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy stację dokującą bez uchwytu do przenoszenia, ale z dwoma 

wystającymi bolcami za które można przenieść stacje 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 46 

Dotyczy stacji dokującej – parametru 10 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy stację dokującą z możliwością centralizacji pompy funkcja 

ta pozwala na wyświetlanie alarmów i wstępnych alarmów z pompy, ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 47 

Dotyczy stacji dokującej – parametru 11 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy stacje dokującą stacji dokującej bez możliwości rozbudowy 

do min.12 pomp na stanowisko? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 48 

Dotyczy stacji dokującej – parametru 12 

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy stacje dokującą bez systemu do kontrolowanej 

insulinoterapii ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 49 

Dotyczy uchwytu do łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej – parametru 1. 

Czy zamawiający dopuści uchwyt umożliwiający łączenie do dwóch pomp infuzyjnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie Nr 50 

Dotyczy uchwytu do łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej – parametru 2 

Czy zamawiający dopuści zamiennie zamiast zestawu do łączenia trzech pomp stacje dokującą 

z możliwością połączenia dowolnej konfiguracji 4 pomp, stacja dokująca zasilana jednym przewodem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

 

Pytanie Nr 51 

Dotyczy § 5 ustęp 8 punkt 1.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie przystąpienia do usunięcia zgłoszonych przez 

Zamawiającego usterek i wad w terminie max do 48 godzin? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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