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Bydgoszcz, dnia 15.10.2021 r.
Znak sprawy: 09/2021
Do Wykonawców
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup i dostawa nici chirurgicznych oraz
materiałów do zamykania powłok”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2021/BZP
00226401/01 z dnia 08 października 2021 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalmsw.bydgoszcz.pl.
ZAWIADOMIENIE
W związku ze złożonymi pytaniami, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.
Pytanie 1 (dot. Pakiet nr 1, poz. 4)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 30mm lub 37mm przy zachowaniu pozostałych
parametrów szwu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza igłę o długości 37mm.
Pytanie 2 (dot. Pakiet nr 1, poz. 6)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 37mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3 (dot. Pakiet nr 1, poz. 9)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 4 (dot. Pakiet nr 2)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wykonanych z kwasu poliglikolowego, powleczonych
polikaprolaktonem i stearynianem wapnia?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 5 (dot. Pakiet nr 3)
O jaki rodzaj szwów chodzi w tym pakiecie? Opis jest na tyle ogólny, że pasuje do kilku rodzajów szwów.
Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśli szwy syntetyczne jednowłókninowe z kopolimeru, glikolidu, kaprolaktyny oraz
węglanu triometylenu.
Pytanie 6 (dot. Pakiet nr 3, poz. 10)
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły o długości 48 mm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 7 (dot. Pakiet nr 4)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o okresie podtrzymywania min. 56 dni, przy zachowaniu
pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
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Pytanie 8 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1-2)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły pojedynczej z nitką w kształcie pętli o długości 150cm przy
zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1-2)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tym pakiecie w poz. 1 i 2 szwów pętlowych z igłami o długości 50mm
zamiast wymaganych o dł. 48mm?
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 10 (dot. Pakiet nr 4, poz. 1-2)
Czy Zamawiający w/w pozycjach ma na myśli igłę pojedynczą 48mm ½ koła typu pętla, o długości nici 150-160
cm?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż określenie podwójna dotyczy nici.
Pytanie 11 (dot. Pakiet nr 5)
O jaki rodzaj szwów chodzi w tym pakiecie? Czy należy zaoferować szwy jedwabne czy poliestrowe?
Odpowiedź:
Zamawiający ma na myśli szwy poliestrowe.
Pytanie 12 (dot. Pakiet nr 5, poz. 1)
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco - tnący,
załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, w rozmiarze 60mm, o długości linii szwu 65,1mm,
z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki okrągłe w przekroju, na
całej długości, co nie wpływa w żaden sposób na jakość zespolenia, zszywki o wysokości 3,8mm lub 4,8mm przed
zamknięciem i 1,5mm lub 2,0mm po zamknięciu. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą
odpalanie staplera z obu stron. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę.
Wysokość zszywek do wyboru przez zamawiającego?
Odpowiedź:
W powyższym pakiecie Zamawiający nie wymagał zaoferowania staplerów. Zamawiający nie wyraża zgody na
powyższe.
Pytanie 13 (dot. Pakiet nr 5, poz. 2)
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów, opisanych w pytaniu do pozycji nr
1, o dwóch wysokościach zszywek, do wyboru przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 2 nie wymagał zaoferowania ładunków do staplerów. Zamawiający nie
wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 14 (dot. Pakiet nr 5, poz. 3)
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco - tnący,
załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, w rozmiarach: 60mm, 80mm, 100mm, o długości
linii szwu 65,1mm, 85,1mm, 103mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych
naprzemiennie,
zszywki
okrągłe
w
przekroju,
na
całej
długości,
co
nie
wpływa
w żaden sposób na jakość zespolenia, zszywki o wysokości 3,8mm lub 4,8mm przed zamknięciem
i 1,5mm lub 2,0mm po zamknięciu. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie
staplera z obu stron. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Wysokość
zszywek do wyboru przez zamawiającego?
Odpowiedź:
W powyższym pakiecie Zamawiający nie wymagał zaoferowania staplerów. Zamawiający nie wyraża zgody na
powyższe.
Pytanie 15 (dot. Pakiet nr 5, poz. 4)
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów, opisanych w pytaniu do pozycji nr
3, o dwóch wysokościach zszywek, do wyboru przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający w pakiecie nr 5 poz. 4 nie wymagał zaoferowania ładunków do staplerów. Zamawiający nie
wyraża zgody na powyższe.
2

Pytanie 16 (dot. Pakiet nr 5, poz. 4)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 26mm przy zachowaniu pozostałych parametrów szwu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 17 (dot. Pakiet nr 5, poz. 6-7)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 250cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 18 (dot. Pakiet nr 6)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tym pakiecie w pozycjach 1 i 2 szwów z igłami kosmetycznymi bez
określenia dwuwklęsłe?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 19 (dot. Pakiet nr 6, poz. 1)
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy tnący z prostą główką, załadowany
ładunkiem, jałowy, o następujących parametrach:
1. długość trzonu staplera, wraz z ładunkiem 265 mm
2. długość linii cięcia 40 mm
3. długość linii szwu: 43 mm
4. prosta główka staplera załadowana ładunkiem z nożem, z dwoma podwójnymi rzędami naprzemiennie
ułożonych tytanowych zszywek, z linią cięcia między nimi
5. wysokość otwartej zszywki tytanowej 4,8mm
6. wysokość zamkniętej zszywki tytanowej 2,0mm
7. wbudowana iglica ograniczająca tkanki, uruchamiana automatycznie lub ręcznie
9. szerokość główki staplera 62 mm
Odpowiedź:
Pytanie nie dotyczy tego pakietu. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe..
Pytanie 20 (dot. Pakiet nr 6, poz. 1-2)
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu
micro-point, bez określenia ,,dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 21 (dot. Pakiet nr 6, poz. 1-2)
Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, bez określenia
,,dwuwklęsła”, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 22 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici w kolorze czarnym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 23 (dot. Pakiet nr 7, poz. 2)
Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwu jedwabnego w kolorze czarnym.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 24 (dot. Pakiet nr 8)
Czy Zamawiający w w/w pakiecie dopuści szew polipropylenowy bez dodatku polietylenu oraz
udokumentowanego kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła pozostałe parametry bez
zmian?
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
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Pytanie 25 (dot. Pakiet nr 8, poz. 1-6)
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą, bez wzdłużonego rowkowania pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 26 (dot. Pakiet nr 10)
Czy Zamawiający w zad. 10, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny
produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Jednorazowy stapler skórny z 35 zszywkami szerokimi pokrytymi PTFE. Średnica zszywki 0,6 mm. Wymiary
zszywki 6,5 mm xi 4,7 mm?
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 27 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1)
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby zszywki pokryte były policzterofluoroetylenem?
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 28 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów posiadających zszywki o średnicy 0,6mm, rozpiętość zszywki
7,2mm, długość nóżek zszywki 4,9mm?
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 29 (dot. Pakiet nr 10, poz. 1)
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów posiadających zszywki o średnicy 0,5mm, rozpiętość zszywki
5,9mm, długość nóżek zszywki 3,9mm?
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 30 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1)
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco - tnący,
załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, w rozmiarze 60mm, o długości linii szwu 65,1mm,
z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, po obu stronach linii cięcia,
zszywki do tkanki normalnej, o wysokości 3,8mm przed zamknięciem lub grubej, o wysokości 4,8mm przed
zamknięciem i odpowiednio 1,5mm lub 2,0mm po zamknięciu. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową
umożliwiającą odpalanie staplera z obu stron. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę. Wysokość zszywek do wyboru przez zamawiającego. Rączka staplera załadowana ładunkiem?
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 31 (dot. Pakiet nr 11, poz. 1-2)
Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków do tkanki cienkiej (1,0 mm),
standardowej (1,5 mm) i grubej (2,0 mm), ładunki posiadające cztery rzędy zszywek w technologii
standardowej, długość linii szwu 65 mm, rączka staplera z ładunkiem, nóź zintegrowany z ładunkiem.
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 32 (dot. Pakiet nr 11, poz. 2)
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów, opisanych w pytaniu do pozycji nr
1, pakiet 11, o dwóch wysokościach zszywek, do wyboru przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 33 (dot. Pakiet nr 11, poz. 3)
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy zamykająco - tnący,
załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, w rozmiarze 80mm, o długości linii szwu 85,1mm,
z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, po obu stronach linii cięcia,
zszywki do tkanki normalnej, o wysokości 3,8mm przed zamknięciem lub grubej, o wysokości 4,8mm przed
zamknięciem i odpowiednio 1,5mm lub 2,0mm po zamknięciu. Stapler posiada ruchomą dźwignię spustową
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umożliwiającą odpalanie staplera z obu stron. Po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą
pochewkę. Wysokość zszywek do wyboru przez zamawiającego. Rączka staplera załadowana ładunkiem?
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 34 (dot. Pakiet nr 11, poz. 3-4)
Czy Zamawiający w pozycji 3 i 4 dopuści zaoferowanie staplerów i ładunków do tkanki cienkiej (1,0 mm),
standardowej (1,5 mm) i grubej (2,0 mm), ładunki posiadające cztery rzędy zszywek w technologii standardowej,
długość linii szwu 85 mm , rączka staplera z ładunkiem, nóź zintegrowany z ładunkiem.
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 35 (dot. Pakiet nr 11, poz. 4)
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunki do staplerów, opisanych w pytaniu do pozycji nr
3, pakiet 11, o dwóch wysokościach zszywek, do wyboru przez Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 36 (dot. Pakiet nr 12, poz. 1)
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler okrężny, wygięty z kontrolowanym
dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki od 1,4 do 2,6 mm.
- wysokość otwartej zszywki odpowiednio, w zależności od rozmiaru staplera: 4,5 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 4,8 mm
oraz 5,0 mm
- rozmiar staplera okrężnego: 21 mm, 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 37 (dot. Pakiet nr 12, poz. 2)
Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, zestaw do przednich resekcji
- jeden jednorazowy stapler zamykająco tnący z prostą główką, posiadający jedną dźwignię zamykającospustową, dł. linii cięcia 40 mm
- stapler umożliwia ośmiokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki
grubej (wysokość zszywki po zamknięciu: 2,0 mm) plus
- jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia
zszywki.
- wysokość otwartej zszywki odpowiednio, w zależności od rozmiaru staplera: 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm
- rozmiar staplera okrężnego: 26 mm, 29 mm, 32 mm
Zestaw zawiera jeden stapler zamykająco tnący i jeden stapler okrężny
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ.
Pytanie 38 (dot. Pakiet nr 13 i 14)
Zwracamy się z prośbą o informację czy w odniesieniu do wyspecyfikowanych w tych zadaniach klipsów
Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia producenta, że klipsy te spełniają wymagania określone dla
implantów chirurgicznych, pozwalających m.in. na poddanie badaniu pacjenta w rezonansie magnetycznym?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga potwierdzenia.
Pytanie 39 (dot. Pakiet nr 13 i 14)
Zwracamy się z prośbą w zad.13 i 14, o możliwość zastosowania papierowej części blistra (magazynku), która
zawiera wszystkie wymagane ustawowo informacje (nr referencyjny, numer serii, datę ważności i produkcji,
nazwę wytwórcy itd.) celem możliwości wklejenia do kartoteki pacjenta?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 40 (dot. Pakiet nr 14)
Czy Zamawiający w zad. 14, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny
produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:
Klipsy polimerowe, niewchłanialne, rozmiar L i XL, pakowane w magazynkach po 6 szt. klipsów, opakowanie
zawierające 14 magazynków. Reszta parametrów bez zmian?
Odpowiedź:
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Zgodnie z SWZ.
Pytanie 41 (dot. Pakiet nr 14)
W związku z tym, że występują dwa typy klipsów naczyniowych polimerowych, tzn. standard i nowej generacji,
które różnią się kształtem wewnętrznego użebrowania, bardzo prosimy informację jakiego typu klipsów
Zamawiający będzie oczekiwał?
Klipsy standardowe posiadają użebrowanie w postaci naprzemiennie ułożonych wałeczków, natomiast w klipsach
zmodyfikowanych, nowej generacji zastosowano użebrowanie w postaci dwukierunkowego, naprzemiennego
układu zębów w kształcie pochylonego stożka, które w przyśrodkowej części są zakończone ostrzami uniesionymi
w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia 45° w przeciwnych kierunkach (przeciwsobnie) co daje
dwukierunkową stabilizację poprzeczną na tkance, w miejscu aplikacji klipsa na naczyniu. Taki układ zębów
zabezpiecza przed tendencją do zsuwania się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi do 13 Niutonów.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza klips standardowy.
Pytanie 42
W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010, zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416,
paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych
do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby takie powinny posiadać klasę IIB. Natomiast w przypadku
wyrobów medycznych przeznaczonych do użytku, ale w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym
układem krążenia, podniesiono ten wymóg do posiadania klasy wyższej, czyli klasy III. Czy zgodnie z powyższym
rozporządzeniem, przepisami oraz aktualnymi standardami medycznymi, Zamawiający w zad. 13 i 14 wymaga,
by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu, przeznaczone do użytku w bezpośrednim
kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia (wszystkimi głównymi naczyniami krwionośnymi, w tym:
żyły płucne, tętnice płucne, żyły sercowe, tętnice wieńcowe, tętnice szyjne (wspólne, wewnętrzne i zewnętrzne),
tętnice mózgowe, tętnice ramienno-głowowe, aorta (wszystkie segmenty aorty), dolna i górna żyła główna i
wspólne tętnice biodrowe), posiadały klasę III?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyrobów zgodnych z klasyfikacją ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1565).

PYTANIA DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY
Pytanie 43
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności
reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji
oraz zmianę słów „…od dnia otrzymania reklamacji” na „…od dnia uznania reklamacji”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 44 (dot. § 5 ust. 7)
Czy Zamawiający dokona modyfikacji w §5 ust. 7 projektu umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania
dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego
płatności?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.
Pytanie 45
Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur
oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany
przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zgodnie z projektem umowy § 3 ust. 8.
8.

Na podstawie art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(t.j.
Dz. U. z 2020 poz. 106), Zamawiający akceptuje otrzymywanie faktur elektronicznych, które należy
przesyłać na adres e-mail:
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w terminie minimum 1 dzień przed datą dostawy.
Pytanie 46
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej
umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a, b:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku:
a) zwłoki w dostarczaniu towaru w wysokości 0,5 % wartości brutto towaru niedostarczonego w
ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru
niedostarczonego w ustalonym terminie
b) zwłoki w usunięciu stwierdzonych przez Zamawiającego wad w wysokości 0,5 % wartości brutto
towarów wadliwych za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak nie
więcej niż 10% wartości brutto towarów wadliwych
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

W związku z powyżej opisanymi zmianami modyfikacji uległa treść SWZ. Wykonawcy pragnący złożyć ofertę w
toczącym się postępowaniu są zobligowani do złożenia oferty przygotowanej w oparciu o zamieszczoną na
stronie internetowej, tj. www.szpital-msw.bydgoszcz.pl, zmodyfikowaną treść SWZ wraz z załącznikami.

Dyrektor
SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

dr n. med. Marek Lewandowski
/podpis na oryginale/

Wykonano w 1 egz., umieszczono na stronie internetowej
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