
Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety znak sprawy 
ZP/4083/15 

 
I N F O R M A C J A 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w rozbiciu na pakiety” w dniu 20.11.2015r. zostały wybrane oferty 
następujących Wykonawców: 
 
Pakiet I – sprzęt jednorazowy ogólny jałowy 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR Sp. z o.o., Sp. Komandytowa 

Ul. Bławatków 6 
43-100 Tychy 

 
Cena wybranej oferty wynosi: 1 674,87 PLN brutto.  
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (100). 
Inne oferty złożone w pakiecie I: 
- CZM Cezal S.A. Wrocław, 50-543 Wrocław, ul. Widna 4   - 66,63 pkt 
- Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska, ul. M. Konopnickiej 11 A  - 74,21 pkt 
- Bafarm Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Kościuszki 27 A   - 88,16 pkt 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 91 ust. 3a ustawy pzp (oferta 
jest niezgodna z ustawą) odrzuca ofertę Wykonawcy Kot-Bud II S.C. Jarosław Kot, Tomasz Broński, 43-100 Tychy, 
ul. Astrów 21. 
Uzasadnienie: 
Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą informacji (oświadczenia), o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 
dotyczącej powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, który może wynikać (zgodnie z ww. 
przepisem prawa) z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów lub 
mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. Wykonawca, złożył oświadczenie informujące o powstaniu 
takiego obowiązku po stronie Zamawiającego. Ponieważ informacja ta jest niezgodna z ustawą, a ww. informacja nie 
jest zawarta w katalogu dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie ma możliwości 
wezwać Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do  złożenia prawidłowej informacji w związku ze złożeniem 
informacji zawieraj ącej błędy (nieprawdziwej). 
 
Pakiet II – sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy. 
 

Bialmed Sp. z o.o. 
Ul. Konopnickiej 11 A 

12-230 Biała Piska 
 

Cena wybranej oferty wynosi: 178,90 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (100). 
Inne oferty złożone w pakiecie II: 
- CZM Cezal S.A. Wrocław, 50-543 Wrocław, ul. Widna 4   - 96,78 pkt 
- Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,  
  41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18     - 97,37 pkt 
 
Pakiet III – opatrunki do zabezpieczenia wkłuć obwodowych 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR Sp. z o.o., Sp. Komandytowa 

Ul. Bławatków 6 
43-100 Tychy 

 
Cena wybranej oferty wynosi: 8 225,23 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 91 ust. 3a ustawy pzp (oferta 
jest niezgodna z ustawą) odrzuca ofertę Wykonawcy Kot-Bud II S.C. Jarosław Kot, Tomasz Broński, 43-100 Tychy, 
ul. Astrów 21. 
Uzasadnienie: 



Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą informacji (oświadczenia), o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 
dotyczącej powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, który może wynikać (zgodnie z ww. 
przepisem prawa) z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów lub 
mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. Wykonawca, złożył oświadczenie informujące o powstaniu 
takiego obowiązku po stronie Zamawiającego. Ponieważ informacja ta jest niezgodna z ustawą, a ww. informacja nie 
jest zawarta w katalogu dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie ma możliwości 
wezwać Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do  złożenia prawidłowej informacji w związku ze złożeniem 
informacji zawieraj ącej błędy (nieprawdziwej). 

 
Pakiet IV – cewniki do odsysania 
 

ZARYS INTERNATIONAL GROUP  
Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 

Ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze 

 
Cena wybranej oferty wynosi: 567,76 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (100). 
Inne oferty złożone w pakiecie IV: 
- Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska, ul. M. Konopnickiej 11 A  - 85,48 pkt 
- Bafarm Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Kościuszki 27 A   - 64,9 pkt 
- PH-U Anmar Sp. z o.o.,  Sp. Kom., 43-100 Tychy, ul. Bławatków 6 - 64,9 pkt 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 91 ust. 3a ustawy pzp (oferta 
jest niezgodna z ustawą) odrzuca ofertę Wykonawcy Kot-Bud II S.C. Jarosław Kot, Tomasz Broński, 43-100 Tychy, 
ul. Astrów 21. 
Uzasadnienie: 
Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą informacji (oświadczenia), o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 
dotyczącej powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, który może wynikać (zgodnie z ww. 
przepisem prawa) z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów lub 
mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. Wykonawca, złożył oświadczenie informujące o powstaniu 
takiego obowiązku po stronie Zamawiającego. Ponieważ informacja ta jest niezgodna z ustawą, a ww. informacja nie 
jest zawarta w katalogu dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie ma możliwości 
wezwać Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do  złożenia prawidłowej informacji w związku ze złożeniem 
informacji zawieraj ącej błędy (nieprawdziwej). 
 
Pakiet V – sprzęt jednorazowy anestezjologiczny. 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR Sp. z o.o., Sp. Komandytowa 

Ul. Bławatków 6 
43-100 Tychy 

 
Cena wybranej oferty wynosi: 17 338,45 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 91 ust. 3a ustawy pzp (oferta 
jest niezgodna z ustawą) odrzuca ofertę Wykonawcy Kot-Bud II S.C. Jarosław Kot, Tomasz Broński, 43-100 Tychy, 
ul. Astrów 21. 
Uzasadnienie: 
Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą informacji (oświadczenia), o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 
dotyczącej powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, który może wynikać (zgodnie z ww. 
przepisem prawa) z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów lub 
mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. Wykonawca, złożył oświadczenie informujące o powstaniu 
takiego obowiązku po stronie Zamawiającego. Ponieważ informacja ta jest niezgodna z ustawą, a ww. informacja nie 
jest zawarta w katalogu dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie ma możliwości 
wezwać Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do  złożenia prawidłowej informacji w związku ze złożeniem 
informacji zawieraj ącej błędy (nieprawdziwej). 
 
Pakiet VI – zgłębniki gastrostomijne i zestawy do żywienia dojelitowego. 

 
Centrum Zaopatrzenia Medycznego 

Cezal S.A. Wrocław 
Ul. Widna 4 



50-543 Wrocław 
 
Cena wybranej oferty wynosi: 18 070,72 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (100). 
Inne oferty złożone w pakiecie VI: 
- Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska, ul. M. Konopnickiej 11 A  - 99,28 pkt 
- PH-U Anmar Sp. z o.o.,  Sp. Kom., 43-100 Tychy, ul. Bławatków 6 - 73,09 pkt 
 
Pakiet VII – sprzęt jednorazowy ogólny sterylny 
 

Bafarm Sp. z o.o. 
Ul. Kościuszki 27 A 

43-100 Tychy 
 

Cena wybranej oferty wynosi: 8 563,54 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (100). 
Inne oferty złożone w pakiecie VII: 
- Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,  
  41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18     - 91,76 pkt 
- PH-U Anmar Sp. z o.o.,  Sp. Kom.., 43-100 Tychy, ul. Bławatków 6 - 90,86 pkt 
 
Pakiet VIII – sprz ęt jednorazowy specjalistyczny jałowy 
 

Bialmed Sp. z o.o. 
Ul. Konopnickiej 11 A 

12-230 Biała Piska 
 

Cena wybranej oferty wynosi: 11 333,63 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (100). 
Inne oferty złożone w pakiecie VIII: 
- CZM Cezal S.A. Wrocław, 50-543 Wrocław, ul. Widna 4   - 95,97 pkt 
- Bafarm Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Kościuszki 27 A   - 85,84 pkt 
- PH-U Anmar Sp. z o.o.,  Sp. Kom.., 43-100 Tychy, ul. Bławatków 6 - 90,95 pkt 
 
Pakiet IX – Paski do glukometrów 
 

Profarm PS 
Ul. Słoneczna 96 

05-500 Stara Iwiczna 
 
Cena wybranej oferty wynosi: 11 553,30 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta 
 
Pakiet X – sprzęt jednorazowy specjalistyczny jałowy 
 
Postępowanie w Pakiecie X zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93 ust. 2 ustawy Pzp – 
nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 91 ust. 3a ustawy pzp (oferta 
jest niezgodna z ustawą) odrzuca ofertę Wykonawcy Kot-Bud II S.C. Jarosław Kot, Tomasz Broński, 43-100 Tychy, 
ul. Astrów 21. 
Uzasadnienie: 
Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą informacji (oświadczenia), o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 
dotyczącej powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, który może wynikać (zgodnie z ww. 
przepisem prawa) z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów lub 
mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. Wykonawca, złożył oświadczenie informujące o powstaniu 
takiego obowiązku po stronie Zamawiającego. Ponieważ informacja ta jest niezgodna z ustawą, a ww. informacja nie 
jest zawarta w katalogu dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie ma możliwości 
wezwać Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do  złożenia prawidłowej informacji w związku ze złożeniem 
informacji zawieraj ącej błędy (nieprawdziwej). 
 
 
 
 



Pakiet XI – sprzęt jednorazowy ogólny niejałowy 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR Sp. z o.o., Sp. Komandytowa 

Ul. Bławatków 6 
43-100 Tychy 

 
Cena wybranej oferty wynosi: 8 160,66 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (100). 
Inne oferty złożone w pakiecie XI: 
- Bafarm Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Kościuszki 27 A   - 98,03 pkt 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 91 ust. 3a ustawy pzp (oferta 
jest niezgodna z ustawą) odrzuca ofertę Wykonawcy Kot-Bud II S.C. Jarosław Kot, Tomasz Broński, 43-100 Tychy, 
ul. Astrów 21. 
Uzasadnienie: 
Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą informacji (oświadczenia), o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 
dotyczącej powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, który może wynikać (zgodnie z ww. 
przepisem prawa) z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów lub 
mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. Wykonawca, złożył oświadczenie informujące o powstaniu 
takiego obowiązku po stronie Zamawiającego. Ponieważ informacja ta jest niezgodna z ustawą, a ww. informacja nie 
jest zawarta w katalogu dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie ma możliwości 
wezwać Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do  złożenia prawidłowej informacji w związku ze złożeniem 
informacji zawieraj ącej błędy (nieprawdziwej). 
 
Pakiet XII – sprzęt jednorazowy elektromedyczny 
 

ZARYS INTERNATIONAL GROUP  
Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 

Ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze 

 
Cena wybranej oferty wynosi: 5 531,16 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (100). 
Inne oferty złożone w pakiecie XII: 
- Sorimex  Sp. z o.o., 87-100 Toruń, ul. Równinna 25   - 98,18 pkt 
- PH-U Anmar Sp. z o.o.,  Sp. Kom., 43-100 Tychy, ul. Bławatków 6 - 81,86 pkt 
 
Pakiet XIII – Nakłuwacze. 
 

Medicus Sp. z o.o. SKA 
Ul. Towarowa 23 A 

43-100 Tychy 
 
Cena wybranej oferty wynosi: 5 130,00 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (100). 
Inne oferty złożone w pakiecie XIII: 
- Aero-Medika Sp. z o.o., 00-924 Warszawa, ul. Kopernika 36/40  - 95 pkt 
- Sarstedt Sp. z o.o., 05-082 Stare Babice,  
  ul. Warszawska 25, Blizne Łaszczyńskiego    - 73,08 pkt 
- CZM Cezal S.A. Wrocław, 50-543 Wrocław, ul. Widna 4   - 90,48 pkt 
- Trident Med. S.C., 00-357 Warszawa, ul. Nowy Świat 60/13  - 63,33 pkt 
- Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa,  
  41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18     - 77,87 pkt 
- Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska, ul. M. Konopnickiej 11 A  - 90,48 pkt 
- Bafarm Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Kościuszki 27 A   - 65,52 pkt 
 
Pakiet XIV – wkłady i pojemniki do ssaków 
 

Bafarm Sp. z o.o. 
Ul. Kościuszki 27 A 

43-100 Tychy 
Cena wybranej oferty wynosi: 13 402,80 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta 



 
 
 
Pakiet XV – Igły do biopsji mostka 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR Sp. z o.o., Sp. Komandytowa 

Ul. Bławatków 6 
43-100 Tychy 

 
Cena wybranej oferty wynosi: 139,86 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta. 
 
Pakiet XVI – Worki do zaopatrzenia stomii brzusznej 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR Sp. z o.o., Sp. Komandytowa 

Ul. Bławatków 6 
43-100 Tychy 

 
Cena wybranej oferty wynosi: 388,80 PLN brutto 
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu XVI zgodnie z art. 93 ust. 1 
pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
 
Pakiet XVII – Pojemniki na odpady szpitalne 
 

Bialmed Sp. z o.o. 
Ul. Marii Konopnickiej 11 a 

12-230 Biała Piska 
 

Cena wybranej oferty wynosi: 3 473,76 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 91 ust. 3a ustawy pzp (oferta 
jest niezgodna z ustawą) odrzuca ofertę Wykonawcy Kot-Bud II S.C. Jarosław Kot, Tomasz Broński, 43-100 Tychy, 
ul. Astrów 21. 
Uzasadnienie: 
Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą informacji (oświadczenia), o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 
dotyczącej powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, który może wynikać (zgodnie z ww. 
przepisem prawa) z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów lub 
mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. Wykonawca, złożył oświadczenie informujące o powstaniu 
takiego obowiązku po stronie Zamawiającego. Ponieważ informacja ta jest niezgodna z ustawą, a ww. informacja nie 
jest zawarta w katalogu dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie ma możliwości 
wezwać Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do  złożenia prawidłowej informacji w związku ze złożeniem 
informacji zawieraj ącej błędy (nieprawdziwej). 
 
Pakiet XVIII – Sprz ęt jednorazowy anestezjologiczny 
 
Postępowanie w Pakiecie XVIII zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93 ust. 2 ustawy Pzp 
– nie złożono żadnej oferty 
 
Pakiet XIX – sprzęt jednorazowy anestezjologiczny. 
 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego 
Cezal S.A. Wrocław 

Ul. Widna 4 
50-543 Wrocław 

 
Cena wybranej oferty wynosi: 2 626,96 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta niepodlegajaca odrzuceniu. 
 



Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 91 ust. 3a ustawy pzp (oferta 
jest niezgodna z ustawą) odrzuca ofertę Wykonawcy Kot-Bud II S.C. Jarosław Kot, Tomasz Broński, 43-100 Tychy, 
ul. Astrów 21. 
Uzasadnienie: 
Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą informacji (oświadczenia), o której mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, 
dotyczącej powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, który może wynikać (zgodnie z ww. 
przepisem prawa) z takich okoliczności jak: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów lub 
mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT. Wykonawca, złożył oświadczenie informujące o powstaniu 
takiego obowiązku po stronie Zamawiającego. Ponieważ informacja ta jest niezgodna z ustawą, a ww. informacja nie 
jest zawarta w katalogu dokumentów, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie ma możliwości 
wezwać Wykonawcę, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do  złożenia prawidłowej informacji w związku ze złożeniem 
informacji zawieraj ącej błędy (nieprawdziwej). 
 
Pakiet XX – sprzęt jednorazowy ogólny jałowy 
 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
ANMAR Sp. z o.o., Sp. Komandytowa 

Ul. Bławatków 6 
43-100 Tychy 

 
Cena wybranej oferty wynosi: 77 693,60 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (100). 
Inne oferty złożone w pakiecie XX: 
- Bafarm Sp. z o.o., 43-100 Tychy, ul. Kościuszki 27 A   - 97,73 pkt 
 
Pakiet XXI – Jednorazowe produkty do higieny pacjentów. 
 

Medak  
Musioł Arkadiusz 

Ul. Działkowa 11 C 
44-177 Paniówki 

 
Cena wybranej oferty wynosi: 5 865,23 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta. 
 
Pakiet XXII – Nici chirurgiczne. 
 

Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
Ul. Tysiąclecia 14 

64-300 Nowy Tomyśl 
 
Cena wybranej oferty wynosi: 13 877,31 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta. 
 
 
W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy Kot-Bud II S.C. Jarosław Kot, Tomasz Broński, 43-100 Tychy, 
ul. Astrów 21. 
W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, podpisanie umów nastąpi 
w dniu 26.11.2015r w godz.: 1000 do 1400  w sekretariacie szpitala. 
 
 
 
 

Prezes Zarządu 
 
 
                   mgr inż. Krzysztof Zaczek 

 


