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SPZOZ . AZ . 2023 . 
Kędzierzyn-Koźle,  24.01.2023r. 

 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych 

dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 10 zadań częściowych, AZ-P.2022.44. 

 

 

 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 

11.09.2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm., dalej Pzp) przekazuje wyjaśnienia do 

złożonych zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) w niniejszym postępowaniu. 

  

 

 

                    ZADANIE NR 4: 

 

Pytanie 1: 

a) poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji bezbarwnego preparatu alkoholowego do dezynfekcji skóry 

przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, szczepieniami, pobraniem krwi, lub zmianami opatrunku. Preparat gotowy do użycia. 

Substancje czynne: 46,0 g etanolu (96% zdenaturowany), 27,0 g alkoholu izopropylowego, 1,0 g alkoholu benzylowego. 

Pozostałe składniki leku to: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. Skuteczny przeciwko występującym na skórze bakteriom 

(łącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. Sposób użycia: partię skóry 

spryskać przed wkłuciem i odczekać 15 sekund. Celem poszerzenia spektrum działania o wirusy przedłużyć czas działania do 1 

minuty. Przy zagrożeniu wirusem HBV przedłużyć czas działania do 2 minut powtórnie spryskując skórę. Opakowanie 350 ml. 

Prosimy o określenie jaką ilość op. należy wycenić. 

b) poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji bezbarwnego preparatu alkoholowego do dezynfekcji skóry 

przed operacjami, iniekcjami, punkcjami, szczepieniami, pobraniem krwi, lub zmianami opatrunku. Preparat gotowy do użycia. 

Substancje czynne: 46,0 g etanolu (96% zdenaturowany), 27,0 g alkoholu izopropylowego, 1,0 g alkoholu benzylowego. 

Pozostałe składniki leku to: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona. Skuteczny przeciwko występującym na skórze bakteriom 

(łącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. Sposób użycia: partię skóry 

spryskać przed wkłuciem i odczekać 15 sekund. Celem poszerzenia spektrum działania o wirusy przedłużyć czas działania do 1 

minuty. Przy zagrożeniu wirusem HBV przedłużyć czas działania do 2 minut powtórnie spryskując skórę. Opakowanie 1000 ml.   

c) poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji barwionego preparatu alkoholowego do dezynfekcji skóry 

przed operacjami, wstrzyknięciami, punkcjami, pobraniem krwi i szczepieniami. Preparat gotowy do użycia. Substancje czynne: 

100g roztworu zawiera 45,54g etanolu 96% skażonego 1% etylometyloketonem, 1,0 g alkoholu benzylowego i 27,0 g alkoholu 

izopropylowego. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, żółcień pomarańczowa (E 110), czerwień koszenilowa (E 124), 

woda oczyszczona. Skuteczny przeciwko występującym na skórze e bakteriom, w tym prątkom gruźlicy i gronkowcom złocistym 

opornym na metycylinę, grzybom chorobotwórczym oraz wirusom Hepatitis B, HIV, Herpes, rotawirusom. Sposób użycia: partię 

skóry spryskać przed wkłuciem i odczekać 15 sekund. Celem poszerzenia spektrum działania o wirusy przedłużyć czas działania 
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do 1 minuty. Przy zagrożeniu wirusem HBV przedłużyć czas działania do 2 minut powtórnie spryskując skórę. Opakowanie 1000 

ml.   

d) poz. 12 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu opartego na poliheksanidynie: 

„Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania przedsionków nosa i uszu z zawartością 

poliheksanidyny. Spektrum działania: bakterie w tym MRSA,VRE,ESBL i grzyby (Candida albicans) w 30 sekund. Opakowanie - 

tuba zakończona kaniulą. Wyrób medyczny III. Pojemność 30ml. 

e) poz. 13 - Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu opartego na poliheksanidynie: 

„Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej 

ust i codziennej higieny jamy ustnej;na bazie poliheksanidyny; bez zawartości octenidyny,alkoholu i chlorheksydyny ,do 

zastosowania na uszkodzoną tkankę, możliwość stosowania u dzieci, skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant 

Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; 

Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). Wyrób medyczny klasy III. 

Pojemność 250ml. 

Odpowiedź ad a) – e): Zgodnie z SWZ. 

 

 

 

                    ZADANIE NR 5: 

 

Pytanie 1, poz. 1: 

Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ który zgodnie z zaleceniami CDC zawiera 70% alkoholu 

etylowego i 2% chloreksydyny. 

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 

 

Pytanie 2, poz. 2: 

a) Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego zapisy SWZ na bazie 57g alkoholu etylowego i 6g alkoholu propona-2-ol. 

b) Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na 

działanie alkoholu. Skład: amina i QAV. Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, 

metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt posiada pozytywna opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Do 

zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli 

zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. 

Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru 

medycznego: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Produkt 

posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615. op. 1 l ze spryskiwaczem. Produkt o podwójnej rejestracji – wyrób medyczny  

i produkt biobóczy, co pozwala na zastosowanie zarówno do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych jak i pozostałych 

powierzchni, w tym mających kontakt z żywnością.  

Odpowiedź ad a) – b): Zgodnie z SWZ. 

 

 

Pytanie 3, poz. 3: 

a) Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ na bazie 2 alkoholi alifatycznych w ilości 63g/100g 

płynu. 

b) Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści preparat Velox Spray o poniższych właściwościach: gotowy do użycia środek na bazie 

alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 

70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Zalecany do dezynfekcji mających 

kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię 

producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiadający 

pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F 
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(C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund 

do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy pozwala na zastosowanie zarówno do 

dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych jak i pozostałych powierzchni w tym mających kontakt z żywnością.  

Odpowiedź ad a) – b): Zgodnie z SWZ. 

 

 

Pytanie 4, poz. 6: 

a) Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ na bazie 63g alkoholu, konfekcjonowanych w tuby 

po 100 sztuk. 

b) Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści chusteczki Velox Wipes NA o następujących właściwościach: bezalkoholowe chusteczki 

przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.  Skład: amina, 

QAV. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, 

szkła akrylowego. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, 

potwierdzone normami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 

minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt. 

c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek dedykowanych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz 

wyrobów medycznych, odpornych i nieodpornych na działanie alkoholu, w tym klawiatur, ekranów dotykowych, smartfonów,  

przebadanych dermatologicznie, w SDS brak zwrotu ostrzegawczego H318, trwałość po otwarciu 3 m-ce, szeroka 

kompatybilność materiałowa, działających na B (EN 13727, EN 14561), F (C. albicans) – 5 min., V (HBV, HCV, Adeno, Noro, 

Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) – w czasie 1 min., możliwość rozszerzenia spektrum o M. terrae i Rota – 15 min.. Chusteczki 

spełniają pozostałe wymagania SWZ.  

Odpowiedź ad a) – c): Zgodnie z SWZ. 

 

 

Pytanie 5, poz. 8: 

a) Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek spełniających zapisy SWZ o pH 10,5 posiadających znacznie lepsze właściwości 

mikrobójcze. Chusteczki posiadają testy dermatologiczne potwierdzające brak właściwość żrących i drażniących oraz opinię 

producenta sprzętu Famed o możliwości stosowania do wszystkich powierzchni. 

b) Czy w pozycji 8 Zamawiający dopuści chusteczki Velox Wipes NA o następujących właściwościach: bezalkoholowe chusteczki 

przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.  Skład: amina, 

QAV. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, 

szkła akrylowego. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, 

potwierdzone normami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 

minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt. z 

przeliczeniem ilości pełnych opakowań.  

Odpowiedź ad a) –b): Zgodnie z SWZ. 

 

 

 

                    ZADANIE NR 8: 

 

Pytanie 1, poz. 1: 

a) Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych  

i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte 

zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach 

ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany 

do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada 

opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum 

działania: bakterie, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus 
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adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm 

obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie 1l (z przeliczeniem ilości opakowań) oraz 5l. 

b) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych  

i chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego przed sterylizacją. Może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych. Formuła 

nie zawierająca chlorków: nie powoduje korozji materiałów. Skład: czwartorzędowe związki amonowe (propionian), 

diglukonian chlorheksydyny, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza i amylaza), 

substancje zapachowe, barwnik, substancje pomocnicze. Wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze 

wobec wirusów osłonkowych w stężeniu 0,5% w czasie 7 min. Opakowanie 1l i 5l. Prosimy o określenie jaką ilość op. należy 

wycenić przy wycenie op. 1l.  

Odpowiedź ad a) – b): Zgodnie z SWZ. 

 

 

Pytanie 2, poz. 2: 

a) Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu 

adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych 

(instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do 

dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, 

myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. Spektrum działania 

dla wysokiego obciążenia organicznego: B, F (C.albicans, A. brasiliensis), M (M. terrae, M. avium), wirusy osłonkowe, V (polio, 

adeno, noro), spory (Cl. Difficile, Cl. Sporogenes, B. subtilis w stężeniu do 2% w czasie 15 minut. Opakowanie 1 kg oraz 5 kg z 

przeliczeniem ilości pełnych opakowań.  

b) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, 

również do dezynfekcji końcowej. Szczególnie przydatny do przygotowywania termolabilnych wyrobów medycznych (np. 

endoskopy giętkie, sprzęt anestezjologiczny), które nie mogą być stosowane w autoklawie. Skład: nadwęglan sodu, tenzydy 

niejonowe, fosfoniany. Wykazujący działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, sporobójcze w 

stężeniu 2% w czasie 15 min. Opakowanie 1,5 kg i 6kg. Prosimy o określenie jaką ilość op. należy wycenić.  

Odpowiedź ad a) – b): Zgodnie z SWZ. 

 

 

Pytanie 3, poz. 3: 

a) Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści gotowy do użycia preparat, przeznaczony do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi 

przed właściwym procesem sterylizacji. Skład 100 g: amina, QAV. Środek zawierający inhibitory korozji. Wymagana szeroka 

tolerancja materiałowa. Możliwość użycia do instrumentów ze stali szlachetnej, galwanizowanej, aluminium, tworzyw 

sztucznych, gumy. Chroni przed zasychaniem zabrudzeń organicznych, działanie bakteriostatyczne oraz bakteriobójcze. Czas 

moczenia narzędzi do 48 godzin. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), wirusy osłonowe (w 

tym HIV, HBV, HCV), V(adeno, polio). Czas działania 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z 

obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). Opakowanie 

1l ze spryskiwaczem. 

b) Czy Zamawiający dopuści do oceny trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) preparat myjący w postaci piany o 

właściwościach bakteriostatycznych, który doskonale rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne w czasie 15 minut, o neutralnym 

pH i zawartości substancji antykorozyjnych oraz doskonałej kompatybilności dzięki której istnieje możliwość nawilżania  

i przechowywania narzędzi w preparacie do 72 h, w op. 750 ml z końcówką spieniającą, wyrób medyczny kl I? 

c) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji preparatu w pianie do wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych  

i chirurgicznych. Produkt zapewnia odpowiednie zwilżenie narzędzi i zapobiega zasychaniu zanieczyszczeń organicznych. Skład : 

czwartorzędowy węglan amonowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza), 

związki kompleksujące, substancje pomocnicze. Preparat gotowy do użycia z wygodną końcówką spieniającą. Wykazujący 

działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. Op. 750 

ml.  

Odpowiedź ad a) – c): Zgodnie z SWZ. 
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                    ZADANIE NR 9: 

 

Pytanie 1: 

a) poz. 1 - Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści chusteczki Velox Wipes NA o następujących właściwościach: bezalkoholowe 

chusteczki przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.  

Skład: amina, QAV. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy 

sztucznych, szkła akrylowego. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. 

Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, 

BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. 

Opakowanie: puszka 100 szt. 

b) poz. 3 - Czy w pozycji 3 Zamawiający dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia 

lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów 

medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepylące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na 

detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni 

(czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie, wiaderko wielokrotnego użytku. Chusteczki - Wyrób 

medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Opakowanie: wiadro + wkład 100 ściereczek z przeliczeniem ilości 

opakowań.  

c) poz. 4 - Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści koncentrat na bazie aminy i QAV przeznaczony do mycia i dezynfekcji sprzętu 

medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do 

dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz 

chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. 

Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Produkt posiada pozytywna opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Spektrum działania w 

stężeniu 0,5% i czasie 15 min: B, F (C. albicans), Tbc (. Terrae, M. avium), wirusy osłonkowe, adeno, BVDV. Możliwość 

poszerzenia spektrum działania o: A. brasiliensis, wirusy: polio, noro, rota. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. 

albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885.. Środek posiada podwójną rejestrację jako 

wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 1 l 

d) poz. 5 - Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści chusteczki Velox Wipes NA o następujących właściwościach: bezalkoholowe 

chusteczki przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.  

Skład: amina, QAV. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy 

sztucznych, szkła akrylowego. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. 

Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, 

BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut.  Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. 

Opakowanie: puszka 100 szt. 

Odpowiedź ad a) – d): Zgodnie z SWZ. 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Zastępca Dyrektora ds. medycznych 
                                                                                                                       Lek. Jacek Mazur 

...............……………..…...……………………………………………. 
Inna osoba wykonująca czynności związane z przeprowadzeniem  

postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego  

 


