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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

(zwane dalej Ogłoszeniem) 

 

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: 

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, ogłasza 

postępowanie na:  

 

Wykonanie analizy techniczno - ekonomicznej rozbudowy instalacji fotowoltaicznej w modernizowanym 

Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w ramach zadania pn.”Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania 

obiektów na terenie Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego”. 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. W ramach wykonania przedmiotu zamówienia należy: 

1) dokonać szczegółowej inwentaryzacji istniejącej instalacji elektroenergetycznej na terenie Schroniska, 

uwzględniającej typy, przekroje kabli, aktualne i dopuszczalne obciążenia itp.; 

2) określić ewentualne zmiany w układzie zasilania obiektów, wynikające z dodatkowej mocy uzyskanej 

z instalacji fotowoltaicznej; 

3) określić koszty dostosowania instalacji do zwiększonego obciążenia; 

4) określić koszty wprowadzenia zmian w instalacji odgromowej, przeciwporażeniowej, przepięciowej 

budynków; 

5) określić możliwości rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych w obiekcie uwzględniając kierunek 

nasłonecznienia (dachy pozostałych budynków, dachy nad kojcami dla psów); 

6) opracowanie szczegółowych wytycznych do projektu rozbudowy instalacji fotowoltaicznej, przy 

założeniu oczekiwanej mocy zainstalowanej min. 84,6 kWp w ramach realizacji etapu II rozbudowy 

Schroniska; 

7) określić szacunkowe nakłady poniesione na wykonanie konstrukcji wsporczych pod panele, ewentualne 

wzmocnienia konstrukcji dachu, wykonanie kładek serwisowych niezbędnych do konserwacji paneli 

itp.; 

8) w opracowaniu załączyć rysunki z rzutami i proponowaną lokalizacją montażu paneli; 

9) wykonać analizę opłacalności ww. zamierzenia. 

2. Teren objęty opracowaniem: działki nr ew. 24 z obrębu 2-06-07. 

3. Ponadto Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Projektowane Postanowienia 

Umowy (dalej PPU). Zamawiający udostępnia również: Schemat PW IE oraz Zdjęcie satelitarne obiektu 

(załącznik nr 2). 

4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zaleca się odbycie wizji lokalnej w dniu 17.04.2023 r.  

z udziałem przedstawicieli Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawców zainteresowanych 

uczestnictwem w ww. wizji lokalnej zapraszamy na zbiórkę przy wejściu głównym Schroniska dla 

Bezdomnych Zwierząt im. Jana Lityńskiego przy ul. Paluch 2 w Warszawie, o godzinie 12:00 w ww. 

terminie. 

 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.  

1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy. 

2. Zakończenie – w terminie 45 dni od dnia zawarcia umowy. 
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III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT. 

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdziale IV Ogłoszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego 

Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia 20.04.2023 r. do godz. 10:00 w Kancelarii (pokój Nr 5 na parterze – przy 

wejściu do budynku), ul. Senatorska 29/31, Warszawa (kod: 00-099). 

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU. 

1. Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub 

dokumenty: 

1) Formularz „Oferta” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (CEiDG) – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych 

zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 

3) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 

Uwaga ! 

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

- W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty 

gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z 

CEiDG dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów 

występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej). 

2. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,   

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 

1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 

593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,  

o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany 

na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 ustawy. 

W związku z powyższym Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi złożyć Oświadczenie  

o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik Nr 1 do 

Ogłoszenia. 

 

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ. 

1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem 

Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający wskazuje adres poczty elektronicznej 

szrm@szrm.pl. 

mailto:szrm@szrm.pl
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2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania. 

3. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na e-maila podanego przez Wykonawcę zostało 

mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane e-mailem uważa się za złożone  

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu. 

5. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać numer procedury 

lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego. 

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW. 

1. Forma składanych dokumentów. 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą 

być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę. 

2. Poprawki w treści oferty. 

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy 

dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok. 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 

1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia propozycję ceny oferty brutto (z podatkiem 

VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych  

w Projektowanych Postanowieniach Umowy, wyliczoną w formularzu OFERTA. 

2. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest do: 

1) Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego; 

2) Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenia będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 

3) Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 

4) Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

3.  Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między 

Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

 

 

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA PRZEZ WYKONAWCĘ DOKUMENTÓW, 

PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT. 

1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie może wezwać Wykonawców, którzy w określonym 

terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Ogłoszenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub 

udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli 

wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia lub złożenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 

wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez 

siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
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IX. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA 

Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem, że brak 

odpowiedzi w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie 

omyłki.   

 

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w Ogłoszeniu. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się 

następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać jego spełnianie: 

1) Kryterium „Cena” (C) – 100%: 

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów. 

Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%. 

W ramach ww. kryterium badana oferta otrzyma liczbę punktów wynikającą z działania:  

C = Cmin/Cb x 100 x 100% 

gdzie: 

C – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta w badanym kryterium, 

Cmin – najniższa cena brutto spośród ofert branych pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty, 

Cb – cena oferty badanej brutto, 

100 – wartość stała, 

100% – waga kryterium. 

 

2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną 

punktację; 

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty; 

3) unieważnieniu postępowania. 

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

XI. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Projektowane Postanowienia Umowy stanowią Załącznik Nr 3 do Ogłoszenia. 

2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej  

z ww. wzorem umowy.  

 

XII. Postanowienia związane z ochroną danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099),  

ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 277-58-00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 

3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować 

się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl;  

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie analizy techniczno - ekonomicznej rozbudowy instalacji 

fotowoltaicznej w modernizowanym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w ramach zadania 
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pn.”Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów na terenie Schroniska na Paluchu im. Jana 

Lityńskiego”. (Nr procedury: RZP-I-WI/8/ZPIK/2023); 

4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

związana z ww. postępowaniem. W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego za pośrednictwem Platformy zakupowej dane osobowe przetwarza spółka Otwarty Rynek 

Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49. 

5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

trwania umowy, natomiast  w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w 

odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach 

wykonawczych do tej ustawy; 

6. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z ustawy Pzp;   

7. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego 

decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

9. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,  

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

10. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie 

może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w 

sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, 

11.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania, przy czym prawo do ograniczenia 

przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 

12. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcy nie przysługuje: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

13. W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, 

dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z 

żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych  i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

14. W przypadku wystąpienia z żądaniem  ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są 

przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający  do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie 

ograniczy przetwarzania tych danych. 

___________ 
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* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 

integralności protokołu oraz jego załączników. 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi 

na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część. 

Załącznik Nr 1 – Formularz OFERTA. 

Załącznik Nr 2 – Załącznik do Opisu Przedmiotu zamówienia: Schemat PW IE, Zdjęcie satelitarne obiektu. 

Załącznik Nr 3 – Projektowane Postanowienia Umowy. 

 

 

 

Zastępca Dyrektora 
ds. Inwestycji Kubaturowych 
/ - / 
Marek Wach 

 
 
 
 
 


