
Warszawa, dn. 24.06.2022 r. 

Pełnomocnik Zamawiającego: 

New Power Sp. z o.o., ul. Chełmżyńska 180A, 04-464 Warszawa 

Reprezentujący:  

Gminę Głubczyce, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 

 

ODPOWIEDZI NR 1 NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 

Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Głubczyce prowadząc postępowanie o udzieleniu 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: „ZAKUP 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GŁUBCZYCE I JEJ JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH’’ przesyła niniejszym pismem treść zapytań, które wpłynęły drogą 

elektroniczną do pełnomocnika Zamawiającego w dniu 22.06.2022 r. i 23.06.2022 r., 

dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami. Dotyczy ogłoszenia nr 

2022/S 112-314735 z dnia 13.06.2022 r.  

 

 

Pytanie 1. Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji czy podane przez 

Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, 

są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi 

możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez właściwego OSD? 

Odpowiedź 1 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że parametry dystrybucyjne – w szczególności moc 

umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz 

dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenie usług dystrybucji wydanymi przez 

właściwego OSD. 

 

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 2 ust.2 Projektowane postanowienia 

Umowy. 

W ramach wyjaśnień informujemy, iż Wykonawca nie jest w stanie wpłynąć na terminowe 

przekazanie danych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ponadto informujemy, iż w 

zapisach umownych oraz instrukcji nie ma żadnych sankcji prawnych za nieterminowe 

przekazanie danych pomiarowych o ilości zużytej energii elektrycznej dla poszczególnych 

punktów. 

Odpowiedź 2 

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że zapisy § 2 ust.2 Projektu Umowy pozostają bez 

zmian. 

 

Pytanie 3. Dotyczy § 6 ust. 1 Projektowane postanowienia Umowy.  

Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu billingowego, na 

fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, nr NIP), natomiast dane Odbiorcy 

zostaną wpisane pod pozycją „Adres korespondencyjny“. 

Prosimy zatem o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur będzie 



akceptowalne przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 3 

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że zaproponowane rozwiązanie dotyczące 

wystawianych faktur jest akceptowane przez Zamawiającego. 

 

Pytanie 4. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje 

prowadzenia rozliczeń za zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP 

Zamawiającego na podstawie faktur VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat 

należności przyporządkowanym odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek 

organizacyjnych/grup fakturowych ? Czy też Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za 

zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie 

faktur VAT ze wskazanym jednym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym do 

wszystkich wyszczególnionych jednostek organizacyjnych?  

Odpowiedź 4 

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Zamawiający oczekuje prowadzenia rozliczeń za 

zakupioną energię elektryczną w ramach jednego numeru NIP Zamawiającego na podstawie 

faktur VAT ze wskazanym oddzielnym subkontem do wpłat należności przyporządkowanym 

odrębnie dla każdej z wyszczególnionych jednostek organizacyjnych/grup fakturowych. 

Zamawiający zwraca się z wnioskiem, aby w okresie dostawy punkty poboru, które zostały 

wskazane w załączniku nr 1 do SWZ,  ze wspólnym numerem porządkowym w kolumnie „L.p. 

faktur” były rozliczane razem, na tej samej fakturze, zaś punkty o różnych numerach – 

osobno. 

 

Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o zmianę § 8 ust. 1 Projektowane postanowienia Umowy 

sprzedaży na zapis o treści: „1. Wykonawca wstrzymuje sprzedaż energii elektrycznej w 

przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię elektrycznej co najmniej 

przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.” 

W ramach wyjaśnień, informujemy iż powyższe reguluje nowelizacja Ustawy Prawo 

energetyczne z dnia 26 lipca 2013r. art. 6b ust.2 

Odpowiedź 5 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapisy § 8 ust.1 Projektu Umowy pozostają bez 

zmian. 

 

Pytanie 6. Dotyczy § 12 Projektowane postanowienia Umowy.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na rezygnację z kar umownych i 

określenie odpowiedzialności stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej 

szkody (straty). Prosimy o modyfikację zapisów do treści: 

„Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych 

do wysokości poniesionej szkody (straty).”  

Odpowiedź 6 

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z kar umownych i określenie odpowiedzialności 

stron jako odpowiedzialność ogólną do wysokości poniesionej szkody (straty). 

 



Pytanie 7. Dotyczy § 12 ust. 6 Projektowane postanowienia Umowy.  

Wykonawca informuje, że ewentualną szkodę Zamawiającego stanowi różnica w cenie 

zakupu energii elektrycznej od sprzedawcy rezerwowego w stosunku do ceny energii 

elektrycznej z oferty wyłonionego w postępowaniu wykonawcy. W związku z powyższym 

zwracamy się z prośbą o określenie, iż zwrot kosztów z tytułu zakupu energii elektrycznej od 

sprzedawcy rezerwowego będzie stanowił różnicę między kosztami energii zakupionej od 

sprzedawcy rezerwowego, a energii, która byłaby zakupiona na podstawie umowy sprzedaży 

zawartej z wybranym Wykonawcą. 

Odpowiedź 7 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapisy § 12 ust. 6 Projektowanych postanowień 

Umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 8. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zgodę na udostępnianie Zamawiającemu 

faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres poczty 

elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz.U. 2020 poz. 106 z późn. zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Wykonawcy 

przesyłania faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych, przy jednoczesnej 

zgodzie na otrzymywanie informacji o tych fakturach. Powyższa zgoda zwolniłaby 

Wykonawcę z obowiązku wystawiania i dostarczania faktur VAT w formie papierowej. Dzięki 

temu rozwiązaniu Zamawiający otrzyma dokument w momencie jego wystawienia, 

zniwelowane zostanie ryzyko niedostarczenia przesyłki lub znacznego opóźnienia w jej 

dostarczeniu. Zmiana formy dostarczania faktur ma również aspekt ekologiczny, przyczyni się 

do wspólnego dbania o środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na 

produkcję papieru i ograniczenie transportu. 

Odpowiedź 8 

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnianie 

Zamawiającemu faktur VAT za pośrednictwem kanałów elektronicznych na podany adres 

poczty elektronicznej. 

 

Pytanie 9. Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, 

umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami 

opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie 

uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii 

elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.  

Odpowiedź 9 

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt 

notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego 

dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia. 

 

Pytanie 10. Dotyczy załącznika nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający posiada: 

1) status wytwórcy, o którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co oznacza, że jest 



podmiotem wytwarzającym energię elektryczną lub ciepło z  odnawialnych źródeł energii lub 

wytwarza biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, w stosunku do 

punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej? 

2) status prosumenta energii odnawialnej, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.), co 

oznacza, że jest odbiorcą  końcowym wytwarzającym energię elektryczną wyłącznie z 

odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, że 

wytwarzanie o którym mowa powyżej, nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności 

gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z 

dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.  U. z 2019 r. poz. 649 i 730), w stosunku 

do punktów poboru energii wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji 

przetargowej? 

Odpowiedź 10 

Pełnomocnik Zamawiający informuje, że Zamawiający: 

a) nie posiada statusu wytwórcy 

b) nie posiada statusu prosumenta 

 

Pytanie 11. Dotyczy załącznika nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.  

W przypadku potwierdzenia statusu prosumenta energii odnawialnej (pytanie nr 8 powyżej) 

Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, bądź wydzielenie do odrębnej części zamówienia, punktów poboru energii, w 

stosunku do których Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej, o którym 

mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) – dalej OZE. Objęcie przedmiotem zamówienia na sprzedaż 

energii elektrycznej, punktów poboru energii z mikroinstalacją, powoduje konieczność 

świadczenia przez Wykonawcę dodatkowej usługi, w stosunku do ww. rodzaju punktów 

poboru energii, polegającej na rozliczaniu energii elektrycznej wprowadzonej przez 

Zamawiającego (prosumenta energii odnawialnej) do sieci OSD, wytworzonej w 

mikroinstalacji wraz z zapewnieniem usługi odbioru na warunkach wskazanych w ustawie 

OZE. W związku z powyższym, niemożliwe jest dokonanie przez Wykonawcę prawidłowej 

kalkulacji ceny w Ofercie, która uwzględni zarówno wynagrodzenie Wykonawcy za sprzedaż 

energii do punktów poboru energii Zamawiającego, jak i odkup od Zamawiającego energii 

wytworzonej w mikroinstalacji, co uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty na 

warunkach wskazanych w treści SWZ.  

Odpowiedź 11 

Zamawiający nie posiada statusu prosumenta. 

 

Pytanie 12. Dotyczy załącznika nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

W przypadku posiadania przez Zamawiającego statusu wytwórcy, (pytanie nr 8 powyżej) o 

którym mowa w art. 2 ust. 39 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.) w stosunku do punktów poboru energii 

wymienionych przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej, Wykonawca informuje, 

że objęcie przedmiotem zamówienia na dostawę energii elektrycznej/dostawę energii 



elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi jej dystrybucji punktów poboru energii, w 

których wytwarzana jest energia elektryczna, może stanowić naruszenie dyspozycji art. 99 

ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 

ze zm.). W konsekwencji ww. przepisu, dokumentacja przetargowa powinna zawierać 

wyraźne i precyzyjne uregulowania wskazujące na przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem 

wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z posiadaną przez Zamawiającego instalacją 

odnawialnego źródła energii (dalej: Instalacja OZE).  

W dokumentacji przetargowej brak jest postanowień dotyczących wskazania strony 

kupującej energię wytworzoną w Instalacji OZE oraz regulacji dotyczących zmiany podmiotu 

odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe zarówno na kierunku dostarczania energii 

elektrycznej jak i na kierunku jej poboru z Instalacji OZE. W powyższym zakresie wskazuje się, 

iż zgodnie z art. 9g ust. 6b ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 r., poz. 833 ze zm.) 

rozliczenia wynikające z niezbilansowania energii elektrycznej pobranej, wprowadzonej lub 

pobranej i wprowadzonej dokonuje jeden podmiot odpowiedzialny za bilansowanie 

handlowe, co ma istotne znacznie w celu umożliwienia wykonania przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę. Informujemy, iż pozostawienie zapisów dokumentacji zamówienia w 

obecnym brzmieniu uniemożliwia złożenie przez Wykonawcę Oferty w zakresie dotyczącym 

ww. kategorii punktów poboru energii. W związku z powyższym, w celu umożliwienia 

złożenia Oferty, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyłączenie z przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego punktów poboru energii, w stosunku do 

których Zamawiający posiada status wytwórcy. 

Odpowiedź 12 

Zamawiający nie posiada statusu wytwórcy. 

 

Pytanie 13. Dotyczy załącznika nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Zwracamy się z prośbą o podanie nr ppe dla lp. 1, 120, 212,213 oraz 217. 

Odpowiedź 13 

Zamawiający informuje, że uzupełni brakujące nr ppe do dnia podpisania umowy z 

wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą. 

 

Pytanie 14. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, ile umów zostanie 

zawartych w ramach przeprowadzonego postępowania? 

Odpowiedź 14 

W ramach przeprowadzonego postępowania zostanie zawartych 16 umów. 

 

Pytanie 15. Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia 

w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz 

wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD 

wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę ? W przypadku braku zgody na 

powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść 

przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD 

? 

PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………  



NAZWA FIRMY ……………………….. 

ADRES …………………………………. 

NIP  ……………………………………... 

KRS …………………………………….. 

Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................  

…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz: 

.................................................................................................... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

……………………………………………………… pod numerem KRS ………………………. NIP ……………………………………. 

o kapitale zakładowym w całości wpłaconym w wysokości ………………………….. PLN, do dokonania 

następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z 

...................... Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej oraz wybranego sprzedawcę rezerwowego, 

zgodnie ze złożonym poniżej oświadczeniem. 

2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia 

Usług Dystrybucyjnych, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu sprzedawcy lub 

Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych. 

3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m.in. umocowanie Operatora 

Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży energii elektrycznej ze 

sprzedawcą rezerwowym wskazanym przez mocodawcę w treści nin. pełnomocnictwa), w tym przez 

złożenie Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według 

wzoru skutkującego zawarciem takiej umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  

zawierać będzie m.in.  bezwarunkową zgodę  na zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem 

Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru 

umowy zamieszczonego na stronie internetowej Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na 

warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu  

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia 

usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby były to warunki dotychczasowe. 

Powołane oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie o przestrzeganiu przez mocodawcę 

warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej 

zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. Należności za usługi dystrybucji z 

zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne podmioty, którym pełnomocnictwo 

zostanie przedłożone,  przyjmują do wiadomości  że pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym 

w zakresie długu przyszłego, i składanego oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że 

pełnomocnik takiego poręczenia udzielił. 

4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w 

sprawach związanych  

ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 



5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom ..................................... 

oraz innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem 

.................................. do wykonywania takich czynności oraz właściwemu Operatorowi Systemu 

Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży 

rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na warunkach określonych przez tego sprzedawcę. 

6. Dokonania innych czynności, koniecznych do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt od 1 

do 5. 

 
 

Oświadczam(y), że: 

• nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy 

sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej, 

• okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą                  roku, 

• w przypadku, gdy w powiadomieniu o zawartej umowie sprzedaży do Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego wymagane jest wskazanie sprzedawcy rezerwowego, jako wybranego sprzedawcę 

rezerwowego należy wskazać:  

☐  …………………….       

☐Sprzedawcę, który na terenie OSD, na którym znajdują się PPE mocodawcy, pełni rolę sprzedawcy z 

urzędu, a w przypadku gdy sprzedawcą 

z urzędu jest pełnomocnik, pierwszego sprzedawcę rezerwowego, który nie jest pełnomocnikiem, z 

aktualnej na dzień zgłoszenia zmiany sprzedawcy listy sprzedawców rezerwowych opublikowanej 

przez OSD. 

 

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem 

faktycznym, która może mieć wpływ  

na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę 

całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas 

obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z ………………… 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy 

energii elektrycznej, zgodnie  

z Rozporządzeniem 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). 

Podpis(y) Mocodawcy 

Odpowiedź 15 

Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnego z załącznikiem nr 

4.1 do SWZ i ponosi odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za 

jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD. 

 

Pytanie 16. Czy Zamawiający dopuszcza, aby PPE wyszczególnione w grupie taryfowej O12 

były rozliczane w grupie taryfowej C12o, których okresy rozliczeniowe są tożsame z okresem 



rozliczeniowym dla grup taryfowych, określonych przez Zamawiającego w SWZ, a jedyna 

różnica polega na formalnej nomenklaturze grup taryfowych (ich symbolicznym oznaczeniu) 

? 

Odpowiedź 16 

Zamawiający dopuszcza, aby PPE wyszczególnione w grupie taryfowej O12 były rozliczane w 

grupie taryfowej C12o, których okresy rozliczeniowe są tożsame z okresem rozliczeniowym 

dla grup taryfowych, określonych przez Zamawiającego w SWZ. 

 

/-/ Justyna Szepietowska  

      Pełnomocnik Zamawiającego  


