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/ wszyscy W ykonawcy/

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Warmińsko -  Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie informuje, 
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów 
diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych i pożywek (znak sprawy: WIW-A- 
AGZ.272.1.01.2019) wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1 - Dotyczy zadania nr 6
Zadanie nr 6 -  pozycja nr 4 (antygeny do diagnostyki chorób drobiu
Czy Zamawiający zaakceptuje możliwość dostarczenia Antygenu do diagnostyki przeciwciał 
Mycoplasma meleagridis (MM) metoda aglutynacji płytkowej w surowicy kur i indyków, który nie 
jest wpisany do aktualnego rejestru prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii?
Ze względu na znikome zapotrzebowanie żaden z dotychczas oferowanych antygenów, zarówno 
firmy BioVac jak i Soleil nie posiadają takiego wpisu.

O dpow iedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie antygenu MM bez aktualnego wpisu 
w wykazie wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, 
prowadzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii. W związku z tym poz. 4 formularza do 
zadania nr 6 zostanie wykreślona.
Zmodyfikowany w tym zakresie formularz cenowy do zadania nr 6 zostanie umieszczony na 
stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „zmiana". Zmienione zapisy zostały oznaczone 
kolorem czerwonym. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2 - Dotyczy zadania nr 8
Zadanie nr 8, pozycje 6-9,14
Jako producent surowic do aglutynacji szkiełkowej Salmonella, zwracam się z prośbą o wydzielenie 
do osobnego pakietu pozycji 6-9 i 14.

O dpow iedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 6-9 i 14 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 3 -  Dotyczy zadania nr 8
Zadanie nr 8, pozycje 1-5,10-13,15-20
Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga zaoferowania surowic będących wyrobami 
medycznymi, zgłoszonymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych oraz oznaczonych znakiem CE?

O dpow iedź: Zamawiający nie wymaga zaoferowania surowic będących wyrobami medycznymi, 
zgłoszonymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych oraz oznaczonych znakiem CE.

Pytanie nr 4 -  Dotyczy zadania nr 18
Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie produktów z poz.2-5 (ATCC-CCL-131, ATCC- 

11778, ATCC-9341, ATCC-33291) z zadania nr 18 bez terminu ważności ale z 30 dniowym terminem 
gwarancji?
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Wyjaśnienie: ATCC nie określa terminów ważności dla linii komórkowych. Jednocześnie 
informujemy, że zgodnie z MTA ATCC zobowiązuje się do udzielenia 30 dniowej gwarancji od daty 
wysyłki na przeżywalność materiałów biologicznych ATCC (komórek, mikroorganizmów), pod 
warunkiem postępowania zgodnego z dostarczoną instrukcją. Jakiekolwiek inne cechy linii 
komórkowych ATCC nie są objęte gwarancją producenta ani Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na realizację zamówienia poz. 2-5 bez terminu ważności, 
a jedynie z 30-dniowymterminem gwarancji.

Pytanie nr 5 -  Dotyczy zadania nr 18
Czy Zamawiający zrealizuje zamówienie na pozycje z zadania nr 18 jednorazowo? Jeśli nie, 
zwracamy się z prośbą o podanie harmonogramu dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający będzie realizował zamówienie na pozycje z zadania 18 jednorazowo. 

Pytanie nr 6 -  Dotyczy zadania nr 18
Czy w przypadku wyboru naszej oferty Zamawiający złoży zamówienie na załączonym formularzu 
zamówienia (lub dołączy wypełniony formularz, jako załącznik do Państwa zamówienia)?

O dpowiedź: W przypadku wyboru oferty firmy Zamawiający złoży zamówienie na załączonym 
formularzu lub dołączy wypełniony formularz, jako załącznik do swojego zamówienia.

Pytanie nr 7 -  Dotyczy zadania nr 19
Pozycja nr 1 -  BCR-709: produkt ten został już wyprzedany i wycofany przez producenta ze 
sprzedaży, w związku z czym nie możemy go zaoferować. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wykluczenie tej pozycji z zadania nr 19?

O dpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie produktu BCR-709 z formularza. 
Zmodyfikowany w tym zakresie formularz cenowy do zadania nr 19 zostanie umieszczony na 
stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „zmiana". Zmienione zapisy zostały oznaczone 
kolorem czerwonym. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 8 - Dotyczy zadania nr 19
Pozycja nr 2 -  LGC7173: produkt ten został już wyprzedany i wycofany przez producenta ze 
sprzedaży, w związku z czym nie możemy go zaoferować. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 
wykluczenie tej pozycji z zadania nr 19?

O dpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie produktu LGC-7173 z formularza. 
Zmodyfikowany w tym zakresie formularz cenowy do zadania nr 19 zostanie umieszczony na 
stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „zmiana". Zmienione zapisy zostały oznaczone 
kolorem czerwonym. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 9 - Dotyczy zadania nr 19
Pozycja nr 3 -  MUVA-BR-1004: aktualnie dostępna seria tego produktu posiada termin ważności do 
30/12/2019. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu z takim terminem ważności? 
Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego produktu z zadania nr 19?

O dpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu z proponowanym terminem 
ważności tj. do 30/12/2019.

Pytanie nr 10 - Dotyczy zadania nr 22
Pozycja nr 12: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie materiału, który powinien zostać zawarty w 
ofercie. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje nazwa DOXYCYCLINE HYDRATE, podczas
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gdy podany numer CAS oraz numer katalogowy odpowiada produktowi DOXYCYCLINE 
HYCLATE (przykładowy certyfikat do wglądu w załączniku). Ponadto, na pozycji 3 w tym samym 
zadaniu pozycja ta już widnieje.

O dpow iedź: Zamawiający w zadaniu nr 22 błędnie umieścił pozycję 12. Zamawiany produkt jest 
ujęty w pozycji 3 - DOXYCYCLINE HYCLATE -  1 op. W związku z powyższym Zamawiający 
wykreśli z zadania nr 22 pozycję 12.
Zmodyfikowany w tym zakresie formularz cenowy do zadania nr 22 zostanie umieszczony na 
stronie internetowej Zamawiającego z dopiskiem „zmiana". Zmienione zapisy zostały oznaczone 
kolorem czerwonym. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11 - Dotyczy projektu umowy
W §3, pkt.3 widnieje zapis: "...Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia lub wymiany 
wadliwego towaru w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji...."
Wyjaśnienie: Dostawa wzorca reklamowanego nie może być zrealizowana szybciej, niż wzorca 
pierwotnie dostarczonego, tj. do 20 dni roboczych dla zadania 19 i 22 oraz 40 dni roboczych 
dla zadania 18. Czy Zamawiający akceptuje takie terminy realizacji ewentualnych reklamowanych 
produktów?

O dpow iedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy reklamowanego wzorca 
do 20 dni roboczych dla zadania nr 19 i 22 oraz do 40 dni roboczych dla zadania nr 18.
Powyższa zmiana zostanie ujęta w §3 ust. 3 w umowie zawartej z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w oferowanych zadaniach.

Pytanie nr 12 - Dotyczy zadania nr 23
Jako producent asortymentu określonego w zadaniu nr 23, zwracamy się z uprzejmą prośbą do 
Zamawiającego o dopuszczenie podłoża Mycomedium z terminem ważności nie krótszym niż 
4 m-ce od daty dostawy. Prośbę motywujemy długością cyklu produkcyjnego oraz faktem, że 
całkowity termin ważności produktu od momentu wyprodukowania wynosi 7 m-cy.

O dpow iedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podłoża Mycomedium z terminem ważności 
nie krótszym niż 4 miesiące od daty dostawy.

Pytanie nr 13 - Dotyczy zadania nr 3
W związku z niedostępnością u producenta testu z pozycji 4 przeznaczonego na 48 oznaczeń, 
proszę o dopuszczenie wariantu przeznaczonego na 96 oznaczeń.

O dpow iedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu z pozycji 4 zadania -  Zestaw Elisa do 
diagnostyki antygenu wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego IHN u ryb w opakowaniu 
zawierającym 96 oznaczeń.

Pytanie nr 14 - Dotyczy zadania nr 17
Poz. 4 -  najmniejsze obecnie oferowane opakowanie produktu o numerze kat. G7893 to 500ml -  czy 
Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wielkości opakowania?

O dpow iedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w produktu w opakowaniu 500 ml. 

Pytanie nr 15 - Dotyczy zadania nr 17
Poz. 5 -  produkt o numerze kat. P3032 jest oferowany w opakowaniu 1MU -  chodzi o opakowanie 
zawierające milion jednostek -  czy takie opakowanie miał na myśli Zamawiający?

O dpow iedź: Zamawiającemu chodziło o opakowanie 1 milion jednostek (1MU).
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Pytanie nr 16 - Dotyczy rozdziału 4 SIWZ oraz 17
Jaki jest maksymalny termin dostawy? 15 dni roboczych czy 20 dni roboczych. Zamawiający w 
rozdziale 4 i 17 zapisał:
To -  termin realizacji dostawy badanej oferty
Oferta z najkrótszym czasem realizacji dostawy otrzyma największą ilość punktów, pozostałe oferty 
proporcjonalnie wyliczone wg powyższego wzoru. Maksymalny dopuszczony przez 
Zamawiającego termin realizacji wynosi 20 dni roboczych (iinyjątek stanowi asortyment 
wyszczególniony w zadaniu nr 18 -  Odczynniki wg katalogu ATCC, dla którego termin realizacji wydłuża się 
do 40 dni roboczych). 
a w innym miejscu SIWZ:
Przy zaoferowaniu terminu krótszego niż 3 dni robocze i dłuższego niż wskazany w SIWZ (tj. 15 
dni roboczych -  z wyjątkiem zadania nr 18) oferta zostanie odrzucona ze względu na niezgodność z 
SIWZ.

O dpowiedź: Zamawiający informuje, że maksymalny dopuszczony termin realizacji wynosi 15 dni 
roboczych. Przy zaoferowaniu terminu dłuższego niż 15 dni roboczych oferta zostanie odrzucona 
ze względu na niezgodność z SIWZ (wyjątek stanowi asortyment wyszczególniony w zadaniu nr 18 -  
Odczynniki wg katalogu ATCC, dla którego termin realizacji wydłuża się do 40 dni roboczych).
Zgodnie z zapisami rozdziału 11 ust.3 w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, 
a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Pytanie nr 17 -  Dotyczy wzoru umowy, § 4, ustęp 3 -  zadanie nr 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany w ramach reklamacji z 10 dni 
roboczych do 18 dni roboczych?
Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędne jest 
przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji. Biorąc pod uwagę ten aspekt jak również i 
fakt, iż nasze produkty magazynowane są poza granicami kraju, podany tutaj termin jest 
niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych tytułem nieterminowej 
realizacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy reklamowanego 
produktu do 18 dni roboczych dla zadania nr 13.
Powyższa zmiana zostanie ujęta w §3 ust. 3 w umowie zawartej z Wykonawcą, którego oferta 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w oferowanych zadaniach.

Pytanie nr 18 -  Dotyczy rozdziału 4 SIWZ oraz 17
Czy Zamawiający może doprecyzować dopuszczalny termin dostawy? Z treści SIWZ w rozdziale 4 
w punkcie 1 jest zapis o 15 dniach roboczych, natomiast w rozdziale 17, w punkcie 2.2 jest zapis o 20 
dniach roboczych oraz 15 dniach roboczych:
„Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy na przedmiot zamówienia wskazany w SIWZ (20 
dni roboczych) otrzyma 0 pkt. Brak podania terminu dostawy Zamawiający uzna za przyjęcie przez 
Wykonawcę terminu określonego w SIWZ, tj. 20 dni roboczych. Przy zaoferowaniu terminu 
krótszego niż 3 dni robocze i dłuższego niż wskazany w SIWZ (tj. 15 dni roboczych -  z wyjątkiem 
zadania nr 18) oferta zostanie odrzucona ze względu na niezgodność z SIWZ.

O dpowiedź: Zamawiający informuje, że maksymalny dopuszczony termin realizacji wynosi 15 dni 
roboczych. Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy na przedmiot zamówienia wskazany w 
SIWZ (15 dni roboczych) otrzyma 0 pkt. Brak podania terminu dostawy Zamawiający uzna za 
przyjęcie przez Wykonawcę terminu określonego w SIWZ, tj. 15 dni roboczych. Przy zaoferowaniu
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terminu krótszego niż 3 dni robocze i dłuższego niż wskazany w SIWZ (tj. 15 dni roboczych -  
z wyjątkiem zadania nr 18) oferta zostanie odrzucona ze względu na niezgodność z SIWZ.
Zgodnie z zapisami rozdziału 11 ust.3 w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, 
a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego 
późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Pytanie nr 19 -  Dotyczy zadania nr 9 -  Surowice do identyfikacji antygenów somatycznych
1 rzęskowych firmy Sifin
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 11 ,12 ,16 ,17 ,19 , 20, 22, 25, 26, 28, 
29 surowic w postaci płynnej? Firma Sifin ww. pozycje posiada w takiej postaci (lista produktów 
firmy Sifin w załączeniu).

O dpoioiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie surowic wymienionych w zapytaniu w 
postaci płynnej.

Pytanie nr 20 -  Dotyczy zadania nr 23 -  Podłoże do diagnostyki grzybów Mycomedium
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności minimum
4 miesiące od daty dostawy towaru?

O dpow iedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie podłoża Mycomedium z terminem ważności 
nie krótszym niż 4 miesiące od daty dostawy.

Pytanie nr 21 -  Dotyczy zadanie nr 26 -  Podłoża gotowe na płytkach
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 1 i 2 podłoży pakowanych w folię 
po 10 sztuk i tym samym zaoferowanie w pozycji nr 1 dwóch takich opakowań a w pozycji nr 2 
dwóch lub trzech takich opakowań?

O dpow iedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1 i 2 podłoży pakowanych 
po 10 sztuk i jednocześnie zaoferowania w pozycji 1 dwóch takich opakowań oraz w pozycji
2 łub 3 dwóch takich opakowań (odpowiednio do ilości zamawianej).

Pytanie nr 22 -  Dotyczy zadanie nr 26 -  Podłoża gotowe na płytkach
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 1 i 2 podłoży z terminem ważności
3 miesiące od daty produkcji i jednocześnie minimum 11 tygodni od daty dostawy?

O dpow iedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu ważności oferowanych podłoży z
4 miesięcy od daty dostawy do 3 miesiące od daty produkcji i jednocześnie minimum 11 tygodni od 
daty dostawy.

Pytanie nr 23 -  Dotyczy zadanie nr 26 -  Podłoża gotowe na płytkach
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymagana dokumentacja (typu: specyfikacja podłoża, karta 
charakterystyki) dla całego przedmiotu umowy została dostarczona wraz z pierwszą dostawą 
zamówionych podłoży w formie zbindowanej książki?

O dpow iedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie wymaganej dokumentacji wraz z 
pierwszą dostawą.

Pytanie nr 24 -  Dotyczy zadanie nr 26 -  Podłoża gotowe na płytkach
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży 
mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie certyfikatów na swojej stronie www.
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Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania certyfikatów do zamawianych podłoży e-mailem na 
adres: kontrola.poz@olsztyn. wiw. gov .pi

Pytanie nr 25 -  Dotyczy zadanie nr 26 -  Podłoża gotowe na płytkach
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskazywania gęstości inokulum do sprawdzania żyzności w 
certyfikatach kontroli jakości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu wskazania inokulum w 
certyfikatach kontroli jakości.

Pytanie nr 26 -  Dotyczy zadanie nr 27 -  Pożywki gotowe do kontroli czystości środowiska
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 1 i 2 podłoży pakowanych w
pojedynczy rękaw?

Odpouńedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie podłoży w poz. 1 i 2 zadania nr 27 
pakowanych w pojedynczy rękaw. Dopuszcza możliwość zaoferowania produktów pakowanych w 
podwójny rękaw i pudełko.

Pytanie nr 27 -  Dotyczy zadanie nr 27 -  Pożywki gotowe do kontroli czystości środowiska
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach nr 1 i 2 podłoży z terminem ważności
3 miesiące od daty produkcji i jednocześnie minimum 11 tygodni od daty dostawy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu ważności oferowanych podłoży z
4 miesięcy od daty dostawy do 3 miesiące od daty produkcji i jednocześnie minimum 11 tygodni od 
daty dostawy .

Pytanie nr 28 -  Dotyczy zadanie nr 27 -  Pożywki gotowe do kontroli czystości środowiska
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 pożywki o zawartości agaru
wynoszącej 15 g/l?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 pożywki gotowej o 
zawartości agaru 15 g/l.

Pytanie nr 29 -  Dotyczy zadanie nr 27 -  Pożywki gotowe do kontroli czystości środowiska 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wymagana dokumentacja (typu: specyfikacja podłoża, karta 
charakterystyki) dla całego przedmiotu umowy została dostarczona wraz z pierwszą dostawą 
zamówionych podłoży w formie zbindowanej książki?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie wymaganej dokumentacji wraz z 
pierwszą dostawą.

Pytanie nr 30 -  Dotyczy zadanie nr 27 -  Pożywki gotowe do kontroli czystości środowiska
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży
mikrobiologicznych do paczki, lecz udostępnił je na swojej stronie www, gdzie są łatwo dostępne?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie certyfikatów na swojej stronie www, skąd 
zamawiający będzie mógł je w każdej chwili pobrać. Adres strony internetowej Wykonawcy 
powinien zostać podany w składanej ofercie.

Pytanie nr 31 -  Dotyczy zadanie nr 27 -  Pożywki gotowe do kontroli czystości środowiska 
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wskazywania gęstości inokulum do sprawdzania żyzności 

w certyfikatach kontroli jakości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu wskazania inokulum w 
certyfikatach kontroli jakości.

Znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.01.2019
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Pytanie nr 33 -  SIWZ
Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie maksymalnego terminu realizacji dostaw podanego 
w SIWZ. Jest to istotna informacja, którą Wykonawca musi określić w składanej ofercie, stanowi ona 
kryterium oceny oferty oraz może być powodem odrzucenia oferty w przypadku zaoferowania 
niezgodnego terminu z SIWZ. W rozdziale 4 SIWZ Zamawiający podaje termin maksymalnie 15 dni 
roboczych, zaś w rozdziale 17 Zamawiający podaje maksymalny dopuszczony termin realizacji 20 
dni roboczych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że maksymalny dopuszczony termin realizacji wynosi 15 dni 
roboczych. Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy na przedmiot zamówienia wskazany w 
SIWZ (15 dni roboczych) otrzyma 0 pkt. Brak podania terminu dostawy Zamawiający uzna za 
przyjęcie przez Wykonawcę terminu określonego w SIWZ, tj. 15 dni roboczych. Przy zaoferowaniu 
terminu krótszego niż 3 dni robocze i dłuższego niż wskazany w SIWZ (tj. 15 dni roboczych -  
z wyjątkiem zadania nr 18) oferta zostanie odrzucona ze względu na niezgodność z SIWZ.

W  przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze ośnńadczenie Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

UWAGA:

\N A  iZ U R S K I
W0JEV VETERYNARII

a

L zewicz

/

Sporządziła: Katarzyna Skowrońska
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