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Znak sprawy: BAG.261.1.3.2017

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest 
wykonanie aplikacji mobilnych na smartfony w ramach projektu „CanCell Canccr -  
zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych poprzez edukację zdrowotną” oraz projektu 
„Opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową — SweetPregna -  
Słodka Ciąża” współfinansowanego z Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu 
Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły zapytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Na podstawie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie 1

Pkt. X SIWZ "Opis sposobu przygotowania oferty (Zakres A i B)" w podpunkcie 4 otrzymujemy 
informację o tym, że wraz z ofertą cenową i innymi dokumentami należy złożyć 2 linie kreatywne 
zawierające 5 widoków każda - czy Zamawiający wymaga zatem dołączenia po I linii kreatywnej na 
każdą aplikację (1 linia dla Zakresu A i 1 linia dla Zakresu B), jeżeli Wykonawca planuje wystartować 
zarówno w części A jak i B postępowania - co sugerowałby tytuł pkt X SIWZ jak i również formularz 
oferty na str. 34 SIWZ gdzie niezależnie od wyboru części zamówienia, w których się składa ofertę, 
jest zapis w pkt 4 formularza o treści "W celu oceny oferty w kryterium „Oryginalność projektów 
graficznych ” dołączam 2 linie kreatywne w formie pliku jpg." Bardzo proszę o potwierdzenie czy 
składając ofertę na Zakres A i B należy przygotować po 1 linii kreatywnej czy też każdy Zakres 
wymaga dostarczenia 2-ch linii a zatem łącznie 4-ch linii kreatywnych i formularz oferty wymaga w 
związku z tym poprawy.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przedstawienia dwóch linii kreatywnych do jednego zakresu.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę w każdym z zakresów, zobowiązany jest dołączyć 2 linie kreatywne 
do zakresu A oraz 2 linie kreatywne do zakresu B.

Pytanie 2:

Czy ocena linii kreatywnej złożonej w przetargu uwzględniać będzie również ocenę logo i nazwy 
aplikacji? Czy mogą Państwo podać jakie będą konkretne kryteria oceny?

Odpowiedź:

Ocenie Zamawiającego nie będzie podlegało logo i nazwa aplikacji. Kryterium oceny projektów 
zostało opisane w pkt 13.3 SIWZ: Kryterium III: ORYGINALNOŚĆ PROJEKTÓW 
GRAFICZNYCH.
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Pytanie 3:

W pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia (Zakres A i B) mowa jest o tym, że
• Kolorystka i identyfikacja wizualna zgodna ze stroną www NFZ
• Umieszczenie logotypu oraz informacji na temat:

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

partnera projektu: Uniwersytet w Tromso 

Operatora Programu PL07 - Ministerstwo Zdrowia.

Czy Wykonawca przedstawiając linie kreatywne dla aplikacji ma zastosować się do identyfikacji 
wizualnej zgodnej ze stroną NFZ i zamieszczać w/w logotypy? Jeżeli tak to prosimy o ich 
udostępnienie do pobrania.

Odpowiedź:

Wykonawca przedstawiając linie kreatywne do oceny oferty, nie musi stosować się do identyfikacji 
wizualnej zgodnej ze stroną NFZ ani zamieszczać logotypów wskazanych w pkt. 5 opisu przedmiotu 
zamówienia, Ww. elementy zostaną przekazane Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą.

Pytanie 4
Załącznik nr 2 -  Istotne postanowienia umowy § 2 ust. 1

W zdaniu drugim tego postanowienia wzoru umowy Zamawiający zastrzegł sobie możliwość 
weryfikacji powstających elementów aplikacji w toku realizacji, lecz nie sprecyzował, ani też nie 
odwoła się do żadnych zasad przeprowadzania tej weryfikacji.
Zwrócić należy uwagę, że zgodnie z art, 29 ust. 1 ustawy — Prawo zamówień publicznych: „Przedmiot 
zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, (...) uwzględniając wszystkie 
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenia oferty. ” Tym samym, pominięcie 
uregulowania tych zasad powoduje, że Wykonawca składając ofertę nie będzie w stanie skalkulować 
ewentualnych niedogodności, ograniczeń i obostrzeń koniecznych do wprowadzenia w związku z 
podjętymi przez Zamawiającego czynnościami weryfikacyjnymi.

W związku z powyższym, czy Zamawiający wyczerpująco i dokładnie, w sposób jednoznaczny, 
określi zasady tej weryfikacji, względnie wskaże miejsce, gdzie te zasady uregulowano i które z nich 
będą stosowane przy tej weryfikacji?

Odpowiedź:

Proces weryfikacji powstającego przedmiotu umowy został opisany w § 4 istotnych postanowień 
umowy.

Pytanie 5
Załącznik nr 2 -  Istotne postanowienia umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający dokona przeliczenia określonych w tym postanowieniu wzoru umowy terminów w 
taki sposób, aby nie odnosić ich do dnia zawarcia umowy (prócz dwóch pierwszych określonych na „3 
dni robocze”), lecz każdego kolejnego do zakończenia poprzedzającego go etapu, np. „do 2 tygodni od 
przedstawienia Zamawiającemu wstępnej wersji oprogramowania na system Android i 10S oraz 
regulaminu aplikacji -  przekazanie gotowego landing page/trailera aplikacji”?

2



/ę y
norway
grants

NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

$eea
grants

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 6
Załącznik nr 2 -  Istotne postanowienia umowy § 4 ust. 2
Zwracamy uwagę, że Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za opieszałość 
Zamawiającego w weryfikacji rezultatów prac wykonanych w ramach realizacji zamówienia.
W szczególności należy zauważyć, że gdyby Wykonawca wydał te rezultaty Zamawiającemu z dużym 
wyprzedzeniem, a ten nie przystąpił do niezwłocznej ich weryfikacji lub przystąpiwszy do niej 
i ustaliwszy wady tych prac nie zażądał od Wykonawcy ich niezwłocznego usunięcia, Zamawiający 
wręcz świadomie doprowadziłby do sytuacji, w której zgodnie z tym postanowieniem wzoru umowy 
Wykonawca popadłby w opóźnienie, chociaż, gdyby Zamawiający niezwłocznie zawiadomił 
Wykonawcę o wadach, ten mógłby je przed terminem przekazania tych rezultatów wady te usunąć.
W efekcie Zamawiający świadomie doprowadziłby do sytuacji naliczenia kar umownych Wykonawcy, 
choć bez winy Wykonawcy i bez możliwości przeciwdziałania przez Wykonawcę tej sytuacji.
W tym stanie rzeczy, zauważamy, że przedmiotowe postanowienie wzoru umowy jest szczególnie 
krzywdzące dla Wykonawcy i stwarza daleko idące możliwości do nadużyć dla Zamawiającego. Stąd, 
czy Zamawiający mając na uwadze powyższe, wykreśli to postanowienie ze wzoru umowy w całości?

Odpowiedź:

Celem prowadzonego postępowania jest wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy, 
a nie naliczanie kar umownych Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przy 
wykonywaniu obowiązków nałożonych zapisami SIWZ, kieruje się m.in. zasadą należytej staranności. 
Zapisy SIWZ Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie 7
Załącznik nr 2 -  Istotne postanowienia umowy § 6 ust. 1
Czy Zamawiający potwierdzi, że prawo rozwiązania umowy opisane w tym postanowieniu wzoru 
umowy będzie mu przysługiwało dopiero po bezskutecznym upływie wyznaczonego Wykonawcy 
przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad przedmiotu umowy lub poszczególnych jego etapów?

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 8
Załącznik nr 2 -  Istotne postanowienia umowy § 6 ust. 3 pkt 2)
Zwracamy uwagę, iż odpowiedzialność Wykonawcy za nie dotrzymanie terminów określonych w § 4 
wzoru umowy jest możliwa w zobiektywizowanych i nie wynikających z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy przypadkach, co dopiero może być potraktowane za opóźnienie.
Zobiektywizowanie tych przypadków należy wprowadzić poprzez wyłączenie z odpowiedzialności 
Wykonawcy tych opóźnień, które powstały z przyczyn nie wywiązania się Zamawiającego z jego 
zobowiązań umownych w terminach określonych w § 4 ust. 1.
W związku z powyższym, czy Zamawiający wyłączy z przypadków uprawniających do naliczenia 
określonej w pkt 2) w § 6 ust. 3 wzoru umowy kary umownej te przypadki, które wynikły 
z niedotrzymania terminów określonych w § 4 ust. 1 wzoru umowy przez Zamawiającego (tj. 
opisanych w § 4 ust 1 tiret drugie, tiret siódme, tiret dziewiąte wzoru umowy)?
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Odpowiedź:

Kara umowna opisana w § 6 ust. 3 pkt 2 istotnych postanowień umowy dotyczy nie wy wiązy wania się 
Wykonawcy ze zobowiązań umownych dotyczących dochowania terminów wskazanych w § 4 ust. 1 
z wyłączeniem terminów wskazanych w § 4 ust. 1 tiret drugie, tiret siódme, tiret dziewiąte. 
Zmodyfikowany zapis § 6 ust. 3 pkt 2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
2) za opóźnienie w dotrzymaniu terminów określonych w § 4 (z wyłączeniem terminów 

wskazanych w § 4 ust. 1 tiret drugie, tiret siódme, tiret dziewiąte) w wysokości 0,5% łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust, 1”.

Pytanie 9
Załącznik nr 2 -  Istotne postanowienia umowy § 8 ust. 3
Czy Zamawiający potwierdzi, że za dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od 
poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy.

Pytanie 10
Załącznik nr 2 -  Istotne postanowienia umowy § 10 ust. 8
Czy Zamawiający potwierdzi, że termin na usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu aplikacji 
liczony jest od końca dnia zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego Wykonawcy, o czym 
mowa w § 10 ust. 5 wzoru umowy?

Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca zobowiązany będzie usunąć wady aplikacji w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, który nie może być dłuższy niż 24 godziny od dnia 
powiadomienia Wykonawcy. Termin na usunięcie nieprawidłowości w funkcjonowaniu aplikacji 
liczony jest od końca dnia zgłoszenia nieprawidłowości przez Zamawiającego.

Pytanie 11
Parametry przedmiotu zamówienia 
Kto zapewni interfejsy wymiany?
a) Jeśli strona Zamawiającego to do kiedy zostaną przygotowane odpowiednie usługi?
b) Jeśli przygotowanie leży po stronie Wykonawcy, to:

i. Do kiedy zostanie dostarczona specyfikacja infrastruktury serwerowej?
ii. Czy Zamawiający udostępni odpowiednie interfejsy komunikacyjne z bazą danych w zakresie 

wymaganym do realizacji projektów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zakłada wymiany danych. Będzie jedynie możliwość eksportu danych liczbowych 
czy wykresu jako czytelnego załącznika (w aplikacji) i wysłania go poprzez e-mail (poza aplikacją).

Pytanie 12
Parametry przedmiotu zamówienia
Czy określenie częstotliwości i zakresu wymiany informacji leży po stronie Wykonawcy?
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Odpowiedź:

Zamawiający nie zakłada wymiany danych. Będzie jedynie możliwość eksportu danych liczbowych 
czy wykresu jako czytelnego załącznika (w aplikacji) i wysłania go poprzez e-mail (poza aplikacją).

Pytanie 13
Parametry przedmiotu zamówienia
Czy drukowanie menu ma odbywać się wprost z urządzenia? Jeśli tak to czy Zamawiający 
wyspecyfikuje wspierane drukarki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zakłada możliwości drukowania menu wprost z urządzenia, zakłada co najwyżej 
eksport jako pdf, jpg itp.
Pytanie 14
Parametry przedmiotu zamówienia
Czy urządzenia zewnętrzne, które mają być wspierane przez aplikację typu glukometr BT zostaną 
wyspecyfikowane przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Glukometry, które mają mieć możliwość łączenia się z aplikacją poprzez bluetooth zostaną przekazane 
wybranemu Wykonawcy po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty.

Pytanie 15
Parametry przedmiotu zamówienia
Czy kryteria akceptacyjne dla diet, stanu zdrowia, aktywności fizycznych itd. będą ulegały zmianom 
wraz z synchronizacjami, czy też będą wprowadzane jedynie w ramach publikacji nowej wersji 
aplikacji w sklepie?

Odpowiedź:

Parametry będą niezmienne, nawet w przypadku aktualizacji w sklepie.

Pytanie 16
Do złożenia oferty wymagają Państwo 2 linii kreatywnych.
Czy oferent ma składać 2 linie kreatywne dla zakresu A oraz 2 linie kreatywne dla zakresu B ?
Czy 2 linie kreatywne, po jednej dla zakresu A oraz dla zakresu B ?

Odpowiedź:

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 17
Chciałbym zapytać w jaki sposób będzie dokonywana czynność oceny "Oryginalność projektów 
graficznych". Waga tej oceny to aż 30%.
a) każdy członek komisji w momencie dokonywania oceny będzie posiadał informację, której firmy 
prace aktualnie ocenia
b) każdy członek komisji w momencie dokonywania oceny nie będzie dysponował informacją, której 
firmy prace aktualnie ocenia.
Czyli jednym słowem czy przed rozpoczęciem procedury oceniania projektów graficznych, komisja 
dokonana anonimizacji projektów, tak aby nie było wiadomo, której firmy praca jest aktualnie 
oceniania ?
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Odpowiedź:

W ocenie Zamawiającego nie ma konieczności zanonimizowania projektów przygotowanych przez 
Wykonawców. Zamawiający będzie oceniał oryginalność projektów graficznych dołączonych przez 
Wykonawcę do oferty zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. 
Na liczbę punktów przyznawanych przez członków komisji przetargowej mają wpływ jedynie cechy 
aplikacji, które powodują, że projekt graficzny się wyróżnia bez sugerowania się wykonawcą, który 
projekt złożył.

Pytanie 18
Składana linia kreatywna musi być w formacie ".jpg". Jako firma, która posiada bogate doświadczenie 
projektów sugerujemy, aby pozwolili Państwo na dowolny wybór formatu, który można otworzyć np. 
w przeglądarce Internetowej lub dowolnym edytorze, dzięki temu dostaną Państwo lepsze prace. 
Ograniczanie się do formatu "jpg" ograniczy oferentów w możliwości atrakcyjnego pokazywania 
aplikacji. Proszę o zmianę formatu "jpg" na "dowolny format otwierany przez popularne przeglądarki 
internetowe lub programy graficzne"

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia linii kreatywnych w dowolnym formacie otwieranym 
przez popularne przeglądarki internetowe lub programy graficzne. W związku 
z powyższą zmianą modyfikacji ulegną zapisy SIWZ odpowiednio:

- Rozdział X p k t . 1 ppkt 4 SIWZ: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (ZAKRES A 

iB):

1. „Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
4) 2 linii kreatywne (w dowolnym formacie otwieranym przez popularne przeglądarki 

internetowe lub programy graficzne) zawierające pięć widoków aplikacji ukazujących:
-  ekran powitalny;
-  strukturę aplikacji;
-  trzy widoki ekranów z treściami merytorycznymi.”

- Rozdział XIII pkt 13.3: Kryterium III: ORYGINALNOŚĆ PROJEKTÓW

GRAFICZNYCH ( B )

„Zamawiający będzie oceniał linie kreatywne dołączone przez Wykonawcę do oferty w dowolnym 
formacie otwieranym przez popularne przeglądarki internetowe lub programy graficzne.”

1. - w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ pkt 4:

„W celu oceny oferty w kryterium ..Oryginalność projektów graficznych ” dołączam 2 linie 
kreatywne w dowolnym formacie otwieranym przez popularne przeglądarki internetowe lub 
programy graficzne.”

Pytanie 19
Czy można uzyskać informacje jakie firmy uczestniczyły w dialogu technicznym ? 

Odpowiedź

W dialogu technicznym uczestniczyły firmy:
- Escola
- Comarch
- Softwebo
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Pytanie 20
W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie aplikacji mobilnych na 
smartfony w ramach projektu „CanCell Cancer - zapobieganie rozwojowi chorób nowotworowych 
poprzez edukację zdrowotną” (ZAKRES A) oraz projektu „Opracowanie mobilnej aplikacji na 
smartfony dla kobiet z cukrzycą ciążową - SweetPregna - Słodka Ciąża” (ZAKRES B).” 
wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany przygotować:
2 linii kreatywne (w formie plików jpg) zawierające pięć widoków aplikacji ukazujących:
-  ekran powitalny;
-  strukturę aplikacji;
-  trzy widoki ekranów z treściami merytorycznymi 
Pytania brzmią następująco:

1. Czy oczekują Państw 2 linii kreatywnych dla każdej aplikacji? Czyli 10 widoków na aplikację 
z ZAKRESU A i kolejnych 10 na aplikację z ZAKRESU B? Czy łącznie 10?

2. Opracowanie widoków do aplikacji wymaga zaangażowania projektanta, architekta aplikacji 
oraz grafików, którzy przed przystąpieniem do projektowania muszą dokładnie 
przeanalizować grupę docelową, potrzebę oraz cele aplikacji, a następnie zabierają się do 
kreatywnej pracy projektowej. W związku z tym wnosimy prośbę o przedłużenie terminu 
składania ofert, aby zapewnić materiał jak najwyższej jakości, tworzony przez profesjonalny 
zespół. Prośbę argumentujemy dodatkowo istotnością przygotowywanych materiałów w 
kontekście oceny oferty.

Odpowiedź na pytanie:

1. Czy oczekują Państw 2 linii kreatywnych dla każdej aplikacji? Czyli 10 widoków na aplikację 
z ZAKRESU A i kolejnych 10 na aplikację z ZAKRESU B? Czy łącznie 10?

Patrz: odpowiedź na pytanie nr 1.
Odpowiedź na pytanie:

2. Opracowanie widoków do aplikacji wymaga zaangażowania projektanta, architekta aplikacji 
oraz grafików, którzy przed przystąpieniem do projektowania muszą dokładnie 
przeanalizować grupę docelową, potrzebę oraz cele aplikacji, a następnie zabierają się do 
kreatywnej pracy projektowej. W związku z tym wnosimy prośbę o przedłużenie terminu 
składania ofert, aby zapewnić materiał jak najwyższej jakości, tworzony przez profesjonalny 
zespół. Prośbę argumentujemy dodatkowo istotnością przygotowywanych materiałów w 
kontekście oceny oferty.

W związku z dokonanymi zmianami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art.
12a ust. 1 Pzp, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia
zmian w ofertach.
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Ponadto Zamawiający dokonał zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zmodyfikowano § 5 ust. 1 załącznika nr 2 do SIWZ w części dotyczącej wynagrodzenia wykonawcy 
poprzez wpisanie kwoty 3 000,00 zł brutto za autorskie prawa majątkowe.
§ 5 ust. 1 umowy otrzymał brzmienie:

„1. Z tytułu zrealizowania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne
wynagrodzenie w wysokości...........zł brutto (słownie:........................ ), w tym za autorskie prawa
majątkowe 3000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych).”

Analogicznie modyfikacji uległ formularz ofertowy w części dotyczącej wynagrodzenia Wykonawcy:

„1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (specyfikacja) za łączną cenę:

□ ZAKRES A* ................................. zł brutto (słownie:................. . złotych brutto) w tym za autorskie
prawa majątkowe 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych brutto).

□ ZAKRES B* .................................. zł brutto (słownie:...................złotych brutto) ) w tym za autorskie
prawa majątkowe 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych brutto).”
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W związku z wprowadzonymi modyfikacjami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert na 20 marca 2017 r, 
i w związku z powyższym zmienia zapisy SIWZ odpowiednio:
- zapis Specyfikacji w rozdziale X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (ZAKRES 
A i BI pkt 12 otrzymuje następujące brzmienie:
Sporządzoną ofertę należy opakować w kopertę oznaczoną dokładną nazwą i adresem Wykonawcy 
oraz napisem:
-  dla ZAKRESU A „POSTĘPOWANIE NR BAG.261.1.3.2017 OFERTA -  „Wykonanie aplikacji 
mobilnej na smartfony w ramach projektu „CanCell Cancer -  zapobieganie rozwojowi chorób 
nowotworowych poprzez edukację zdrowotną” NIE OTWIERAĆ PRZED 20.03.2017 r. GODZ. 
10:30.”.
-  dla ZAKRESU B „Opracowanie mobilnej aplikacji na smartfony dla kobiet z cukrzycą 
ciążową -  SweetPregna -  Słodka Ciąża”. NIE OTWIERAĆ PRZED 20.03.2017 r. GODZ. 
10:30.”.
- zapis Specyfikacji w rozdziale XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 
OFERT pkt 1, otrzymuje następujące brzmienie:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Narodowym Funduszu Zdrowia Centrali 
w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 186, 02-390 Warszawa, pok. 0.02, w terminie do dnia 20.03.2017 
r. do godz. 10:00.

- zapis Specyfikacji w rozdziale XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 
OFERT pkt. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert odbędzie sie w dniu 20.03.2017 r. o godz, 10:30 w Narodowym Funduszu Zdrowia 
Centrali w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, pok.

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI PRZETARGOWEJ

DOROTA BRYMAS
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