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  DO   WYKONAWCÓW 
 

 

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę  ubrań jednorazowego użytku do monitorowania 

systemu wraz z nieodpłatnym użyczeniem  urządzenia do dystrybucji , jednorazowych, 

niesterylnych artykułów medycznych oraz dostawę obuwia ochronnego dla potrzeb WCSKJ. 
(Nr ref. postępowania ZP/PN/04/02/2020, Publikacja ogłoszenia 2010/S 037- 087071 z dn.          

21.02.2020 r.)   

 

              Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 

58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak           

w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.  
 

ZESTAW 1: 
Dotyczy pakietu nr. 11  
Aktualnie jednostki certyfikujące w certyfikatach nie starszych niż 3 lata podają temperaturę 

sterylizacji obuwia 121oC. 

Prosimy o zmianę wymagań odnośnie temperatury sterylizacji na 121oC. 

Załączam Certyfikat Jednostki Notyfikowanej. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ.  

  

ZESTAW 2: 
Pakiet 9 poz. 1 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowców o grubości 22 mikronów? 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z SIWZ.  

 

Pakiet 9 poz. 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów foliowych typu zapaska o grubości 30 

mikronów? 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z SIWZ.  

 

Pakiet 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 5-warstwowych pokryć higienicznych o chłonności 

całkowitej 4500 ml, z rdzeniem o wymiarach 50 x 180 cm? 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z SIWZ.  
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ZESTAW 3: 
Pakiet nr 5 

Czy Zamawiający dopuści podkład z perforacją co 38 cm, co przekłada się na 132 odcinki w rolce? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pakiet nr 5 

Czy Zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 x 50 cm? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza.  

ZESTAW 4: 
 

Pakiet  2, poz. 1,2: 

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego 

skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 

Pakiet  2, poz. 1,2: 

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających podwójne elastyczne ściągacze taliowe, które 

pozwalają na optymalne dopasowanie pieluchomajtek do ciała pacjenta? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 

Pakiet  2, poz. 1,2: 

Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki nie posiadające ściągaczy taliowych z przodu i z tyłu wyrobu? 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z SIWZ.  

 

Pakiet  2, poz. 1: 

Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie w pasie 75-100cm? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza.  

Pakiet  2, poz. 3, 4: 

Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci posiadające elastyczne uszy w tylnej części pieluszki w miejsce 

ściągacza taliowego? Elastyczne uszy zapewniają dobre dopasowanie pieluszki do ciała dziecka oraz ułatwiają 

zakładanie pieluszki. 
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Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pakiet  3: 

Czy Zamawiający  dopuści komplet pościeli w kolorze niebieskim o następującym składzie i rozmiarach, 

wykonany z fizeliny o gramaturze: 35g/m2: 

- 1 sztuka - poszwa 200 x 150 cm, 

- 1 sztuka - prześcieradło 210 x 150 cm, 

- 1 sztuka - poszewka 90 x 75 cm, 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pakiet  7: 

Czy zamawiający dopuści prześcieradło z trójwarstwowej włókniny o gramaturze 35 g/m2,  rozmiar 210 x 160 

cm? 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z SIWZ.  

 

Pakiet  8, poz. 1: 

Czy zamawiający dopuści koszulę z włókniny o gramaturze 35 g/m2, z rozcięciem na całej długości, dekoltem 

okrągłym i z trokiem przy szyi oraz w pasie, rozmiar uniwersalny ? 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z SIWZ.  

 

Pakiet  8, poz. 2: 

Czy zamawiający dopuści fartuchy z włókniny o gramaturze 35 g/m2, zakończone mankietem poliestrowym? 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z SIWZ.  

 

Pytanie dot. projektu umowy:  

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu badania ilościowo-asortymentowego poprzedzającego przyjęcie 

towarów? Zamawiający w umowie przewidział możliwość reklamacji, w związku z czym kontrola ilościowa      

i jakościowa towaru w obecności kuriera wydaje się być bezzasadna. 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie  zapisami SIWZ.  

 

2.Czy Zamawiający odstąpi od § 4 ust. 3 wzoru umowy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  
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3.Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 2 oraz ust. 3 wzoru umowy po słowach „48 godzin” zostały 

dodane słowa „przypadających w dni robocze, tj. w dni od poniedziałku od piątku przypadające w dni 

robocze”? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. 

  

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 i ust. 7 wzoru umowy słowa „opóźnienia”, 

„opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoki”, „zwłoka”? 

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie 

zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie 

odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej 

Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za 

wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny. 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

ZESTAW 5: 

Dotyczy pakietu nr. 11  

1. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści obuwie w dwóch kolorach: niebieski, 

zielony? Jeśli nie to proszę dokładnie sprecyzować jakich kolorów wymaga 

Zamawiający. 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

Dotyczy pakietu nr. 11  

2. Czy Zamawiający zechce sprecyzować minimalną ilość par obuwia w zamówieniu 

cząstkowym? Informacja ta pozwoli na odpowiednią kalkulację uwzględniającą 

koszty logistyczne, a tym samym możliwość zaoferowania najlepszej ceny. 

Zdarzają się szpitale  które zmawiają po 1-2 lub 3 pary w zamówieniu 

cząstkowym, co znacznie podnosi koszty realizacji. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

ZESTAW 6: 
Pakiet 1 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne o gramaturze 47g/m2, pakowane osobno – bluza i 

spodnie? 
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Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

Pakiet 1 poz.1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie urządzenia dystrybucyjnego (bezpłatnego 

użytkowania) i utworzenie z niego odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność 

postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie 

rzeczywiście korzystnych ofert. 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

Pakiet 3 poz.1 

Czy zamawiający dopuści pościel o następujących parametrach: 

• Wykonany z włókniny polipropylenowej  o gramaturze  25 g/m² lub 40 g/m² 

• Złożony z trzech części:  

- poszwa : 210 cm x 160 cm 

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm 

- prześcieradło: 210  cm x 150 cm 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pościeli o następujących parametrach: 

• Wykonany z włókniny polipropylenowej  o gramaturze  30 g/m²  i 40 g/m² 

• Złożony z trzech części:  

- poszwa : 210 cm x 160 cm 

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm 

- prześcieradło: 210  cm x 150 cm 

 

 

Pakiet 4 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a’25szt z odpowiednim przeliczeniem 

zamawianych ilości? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza.  

Pakiet 6 poz.1 

Czy zamawiający dopuści pokrycie na stół operacyjny o wym. 210cm x 80cm (warstwa rdzenia 

200cm x 60cm) o chłonności 1500ml/m2? 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

Pakiet 6 poz.1 

Czy zamawiający dopuści pokrycie na stół operacyjny z warstwą wysokochłonną w rozmiarze 50 x 

208cm? 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.  
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Pakiet 7 poz.1 

Czy zamawiający dopuści prześcieradło z polipropylenu o gramaturze 45g/m2? 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

Pakiet 7 poz.1 

Czy zamawiający dopuści  prześcieradło SMS o gramaturze 35g/m2?  

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

Pakiet 7 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o długości min.210cm, szer. min. 140cm? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pakiet 8 poz.1 

Czy zamawiający dopuści  koszulę o gramaturze 40g/m2,  o długości 120cm występująca w 

rozmiarze uniwersalnym? 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

Pakiet 8 poz.2 

Czy zamawiający dopuści   fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej  foliowanej od zewnątrz 

 o gramaturze 30 g/m²  

• Wiązany na troki w talii oraz na szyi 

• Rękaw długi zakończony mankietem  

• Kolor:  zielony, niebieski  

• Jednorazowego użytku 

• Niesterylny 

• W rozmiarze L 

 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

ZESTAW 7: 
 

1. Dotyczy pakietu nr. 6 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrycia higienicznego jednorazowego na stół operacyjny 

składającego się z superabsorpcyjnego rdzenia o wymiarach 90 x 210 cm. Warstwa spodnia pełnobarierowa 

wykonana z paroprzepuszczalnego, nieprzemakalnego białego laminatu zabezpieczającego przed 

przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Warstwa podkładu „od pacjenta”  trwale spojona z 
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rdzeniem chłonnym, wykonana z miękkiej, pikowanej i przyjemnej dla skóry włókniny. Oferowane parametry 

są lepsze niż wymagane w SIWZ. 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

2. Dotyczy pakietu nr. 6 

Czy Zamawiający w związku ze zmniejszeniem ryzyka infekcji wymaga zaoferowania jednorazowego podkładu 

wysokochłonnego pod pacjenta w którym rdzeń chłonny, po zaabsorbowaniu płynów wysycha maksymalnie 

po 5 minutach? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.   

 

3. Dotyczy pakiet nr. 6 

W związku z dużym utrudnieniem jakim jest przenoszenie oraz przemieszczanie pacjenta na stole 

operacyjnym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający w celu ułatwienia oraz usprawnienia pracy personelu 

bloku operacyjnego wymaga aby podkład wysokochłonny pod pacjenta posiadał właściwości nośne > 190 kg? 

Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

ZESTAW 8: 

 
Zapytania do Pakietu nr 10: 
Pytanie 1: 
Zamawiający w Pakiecie nr 10 złożył zamówienie na pokrowce na materace nie opisując żadnych 
parametrów.  
W ofercie posiadamy pokrowce wykonane z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej 
membraną poliuretanową o gramaturze 135 g/m2. Dzięki niewysokiej gramaturze oferowane przez 
nas pokrowce są niedrogie w praniu. Mimo niskiej gramatury proponowane pokrowce są bardzo 
wytrzymałe na rozerwanie - po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N. Pokrowce charakteryzują się 
dużą odpornością na przesiąkanie cieczy min. 500 cm oraz przepuszczalnością pary wodnej min. 
800g/m2/24h. 
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 wymaga pokrowców o gramaturze maksymalnej 135 g/m2 o 
odporności na przesiąkanie cieczy min. 500 cm, co będzie potwierdzone w dostarczonej na 
wezwanie karcie technicznej tkaniny wystawionej przez jej producenta? 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.  

 
 
 
 



  

str. 8 

 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający w celu weryfikacji jakości oferowanych wyrobów oraz ich zgodności z 
oczekiwaniami Zamawiającego wymaga załączenia do oferty lub na wezwanie próbki wzorcowej 
pokrowca w wybranym wzorze? 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.  

 
Pytanie 3: 
Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył termin dostawy częściowej.  
Zamawiający w Pakiecie nr 11 złożył zamówienie na pokrowce w 2 rozmiarach / wzorach. W związku 
z tym, że wyspecyfikowane pokrowce są wyrobem wielokrotnego użytku produkowanym 
każdorazowo na podstawie wymiarów podanych w częściowych zamówieniach, najwyżej oceniany 
termin do 3 dni roboczych jest trudny do spełnienia przy jednoczesnym zachowaniu jakości. 
Czy Zamawiający, dbając o jakość dostaw, zmieni minimalny akceptowany termin dostawy dla 
Pakietu nr 11 na co najmniej 7 dni roboczych, natomiast maksymalny na 14 dni roboczych?  
Odpowiedź: 

Zgodnie  wykazem asortymentowo-cenowym zał. nr 1 do SIWZ pytanie prawdopodobnie dotyczy 
Pakietu nr 10. Należy zaoferować zgodnie z SIWZ.  
 
Zapytania do Pakietu nr 11: 
Pytanie 4:  
Czy Zamawiający dopuści następujące rozmiary obuwia: 35/36, 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 
45/46?  
Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający  dopuszcza.  

Pytanie 5:  
Czy Zamawiający dopuści obuwie operacyjne z Pakietu nr 11 nie będące wyrobem medycznym,        
a jedynie ochronnym? 
Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający  dopuszcza.  

 
Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuści obuwie dostępne tylko w dwóch kolorach, tj.: zielonym i niebieskim? 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

ZESTAW 9: 

 
Pakiet nr 4 poz.1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o chłonności 900-1050ml w rozmiarze 58,4cmx91cm.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

Pakiet nr 4 poz.1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o chłonności 1100-1200ml w rozmiarze 

58,4cmx91cm.  
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Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

Pakiet nr 4 poz.1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o chłonności 1600-1650ml w rozmiarze 

58,4cmx91cm.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami SIWZ.  

 

Pakiet nr 5 poz.1  

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o szerokości rolki 50 cm, pozostałe zgodne z SIWZ.  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza.  

  

 

Pakiet nr 6 poz.1  

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje podkładu, który posiada marginesy 

zapobiegające migracji bakterii oraz pyleniu?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 

 

Pakiet nr 6 poz.1  

Prosimy o wyjaśnienie czy w trosce o ochronę środowiska naturalnego Zamawiający oczekuje aby 

zaoferowane zestawy pochodziły od producentów spełniających wymogi normy ISO 14001 

(potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonym do oferty), która odnosi się do 

zarządzania programami ochrony środowiska danego producenta. Obejmuje on strukturę organizacyjną, 

planowanie i zasoby służące rozwojowi, wdrażaniu i utrzymaniu polityki w zakresie ochrony środowiska. 

Celem systemu zarządzania środowiskowego jest zwiększenie przestrzegania zasad środowiskowych i 

zmniejszenie ilości odpadów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 

Pakiet nr 12 poz.1  

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz.1 z Pakietu 12 i utworzenie nowego Pakietu, np. 12A.  

Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ.   

ZESTAW 10: 
 
Pytanie nr 1 – Dotyczy pakiet nr 6, poz. 1  

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy podkład higieniczny z oddychającą powłoką od spodu, kolor 

biały, z pulpą celulozową i superabsorbentem, rozmiar rdzenia chłonnego 180x50 cm, całkowity rozmiar 

podkładu 100x220 cm; od spodu oddychająca włóknina 30g/m2, oddychająca folia PE 18g/m2, bibułka 

13,5 g/m2, superabsorbent 34 g/m2 + pulpa celulozowa, warstwa wierzchnia hydrofilowa włóknina 

oddychająca 20 g/m2, całkowita gramatura podkładu 272 g/szt.; chłonność 4,5 litra; bielony bez użycia 

chloru; tłoczenie mały diament; może być stosowany u pacjentów obłożnie chorych, z problemami 

nietrzymania moczu, aby zapobiec problemom ze skórą przez utrzymanie suchej powierzchni i naturalny 

poziom pH skóry; może być stosowany do niesterylnych procedur medycznych, takich jak opatrywanie 

ran lub pobieranie próbek do badania krwi, aby utrzymać wysoki poziom higieny i zapobiegać rozwojowi 
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bakterii; z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg w obrębie stołu operacyjnego; opakowanie         

20 szt.  

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

Pytanie nr 2 – Dotyczy pakiet nr 12, poz. 2  

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 12 pozycję 2 do osobnego pakietu? Wyrażenie zgody na 

powyższe rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie 

konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i 

wymiernych korzyści finansowych.  

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ.   

 

Pytanie nr 3 – Dotyczy treści SIWZ  

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeżeli wykonawca który 

nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą? 

Odpowiedź: 

Tak.  

ZESTAW 11: 
 
Pakiet 5, poz. 1 

Czy zamawiający wymaga medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z 

perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa  bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 48 

g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; 

wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość 

folii 13 ± 2 μm, 80 szt. na rolce, waga rolki ok. 1 kg, średnica rolki ok. 10,5 cm? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SIWZ.  

ZESTAW 12: 

 

 
Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z SIWZ.  

 

 
Odpowiedź: 

Nie, zgodnie z SIWZ.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza.  

 
Odpowiedź: 

Brak zgody.  

 

 
Odpowiedź: 

Brak zgody.  

Odpowiedź: 

Brak zgody.  

 

ZESTAW 13: 
 

Pakiet nr 5 

Czy Zamawiający ma na myśli 9000 rolek czy 9000 szt. podkładów 51cm x 50cm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający ma na myśli 9000 rolek. W wykazie asortymentowo- cenowym  w rubryce „jednostka miary” 

ma być : rolka.   

 

Pakiet nr 5 

Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy podfoliowany, niejałowy  z perforacją co 50 cm, o szerokości rolki  

50 cm,  100 odcinków na rolce, tj. 90 rolek a’ 50 mb? 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza.  

 

 

Pakiet nr 6 

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z trójwarstwowej tkaniny SMS o gramaturze min. 40g/m2, rozmiar 210cm 

x 160cm? 

Odpowiedź: 
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Nie, zgodnie z zapisami SIWZ.  

 
Do Umowy 
Prosimy Zamawiającego o zmianę treści paragrafu 6 pkt. 3 zgodnie z poniższą treścią: 

W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie 

Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 0,5 % wartości nie 

zrealizowanej w terminie dostawy. 

Odpowiedź: 

Brak zgody.  
 

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią 

integralna część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział              

w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. 

   

 

 

                                                                                                                          Z poważaniem 

z up. Dyrektora WCSKJ 

Kierownik Działu Umów, 

Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 

                                 inż. Jerzy Świątkowski 
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