Kraków, .15.03.2022 r.
DI.202.5.1.2022
OGŁOSZENIE
o zamówieniu publicznym prowadzonym z wyłączeniem przepisów
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

1.

Zamawiający:
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
ul. Rakowicka 26
31-510 Kraków

2.

Tryb zamówienia:
Zamówienie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Zamówienie jest
prowadzone na podstawie § 10 ust. 4 pkt 4 lit. b Regulaminu udzielania zamówień
publicznych w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych w Krakowie.
Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej
konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy
dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu
zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy.

3.

Przedmiot zamówienia:
„Bieżąca konserwacja nagrobków – prace renowacyjno-porządkowe
wybranych zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzu Rakowickim”

4.

przy

Zakres prac obejmuje:
Bieżącą konserwację nagrobków – prace renowacyjno-porządkowe przy wybranych
zabytkowych pomnikach nagrobnych na cmentarzu Rakowickim polegające na wykonaniu
zabiegów renowacyjno-konserwatorskich przy zabytkowych nagrobkach i grobowcach na
cmentarzu Rakowickim, poddanych kompleksowej konserwacji ponad 10 lat temu,
eksponowanych w warunkach zewnętrznych i wymagających powtórzenia zabiegów
konserwatorskich (elementów z piaskowca, wapienia / dolomitu, sztucznego kamienia lub
cegły, marmuru, tzw. marmuru dębnickiego, elementach z metalu, powierzchniach
tynkowanych) w celu poprawy walorów estetycznych obiektów, zgodnie z zakresem prac
konserwatorskich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Projektowanych
postanowieniach umowy (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia), w Zakresie prac, przedmiarze,
dokumentacji fotograficznej (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia) oraz Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru prac remontowo – konserwatorskich (załącznik nr 8 do Ogłoszenia).
W przypadku wystąpienia w załącznikach do Ogłoszenia konkretnych marek lub
producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane
w dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone
w tej dokumentacji oraz uzyskania akceptacji ze strony służb konserwatorskich.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonane prace, na okres
minimum 48 miesięcy. W pkt. 8 zostało określone kryterium według którego Wykonawca
ma prawo przedłużyć zaoferowany przez siebie okres asysty technicznej.

1
Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie
tel. +48 12 619 99 00, +48 12 619 99 91
fax +48 12 619 99 90, sekretariat@zck-krakow.pl
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26
www.zck-krakow.pl

5.

Prace wykonywane będą na terenie następujących cmentarzy komunalnych
w Krakowie:
1. Cmentarz Rakowicki (ul. Rakowicka)

6.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2022 r.

7.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
2) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustala szczegółowego
warunku udziału w postępowaniu.
3) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej – Zamawiający
nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
4) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: posiadał
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż:
100 000,00 zł.
5) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał
minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia, na odpowiednim poziomie
jakości, dotyczące:
a) Doświadczenia, tj.: Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem
przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na remoncie i / lub pracach
konserwatorskich obejmujące zakres prac odpowiadający pod względem zakresu
rzeczowego charakterowi zamówienia, np. przy obiektach małej architektury typu:
pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby kamienne, kapliczki przydrożne, pomniki
o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto).
b) Osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
tj. Wykonawca powinien dysponować co najmniej jedną osobą spełniającą
wymogi określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.), przewidzianą
do kierowania pracami konserwatorskimi.
6) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia,
Wykonawcy
mogą
polegać
na
zdolnościach
podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
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8) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
9) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
10) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ppkt. 7, potwierdza,
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
12) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać będzie na sprawdzeniu
oferty pod kątem zamieszczenia i prawidłowości wszystkich wymaganych dokumentów
i oświadczeń, oraz zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
8.

Sposób obliczania ceny oferty
1) Wykonawca na obowiązek podać w Formularzu oferty cenę (netto i brutto) za
wykonanie zamówienia, zastosowaną stawkę podatku VAT i wartość podatku VAT.
Podatek VAT ustala się zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Do
kalkulacji ceny oferty Wykonawca musi przyjąć stawkę podatku VAT i obowiązującą
na dzień składania ofert.
Cena netto i brutto w Formularzu oferty ma charakter poglądowy w tym
znaczeniu, iż służy do uzyskania porównywalnych ofert i do prawidłowego
wyliczenia punktacji dla danej oferty wg kryteriów oceny ofert.
2) Ceny jednostkowe muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego
określone w niniejszym Ogłoszeniu i załącznikach oraz obejmować wszelkie
należne opłaty oraz wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania
przedmiotu zamówienia, m.in. opłaty celne, ubezpieczenia, koszty i opłaty
związane z przewozem materiałów i sprzętów na miejsce wykonywania robót.
Podane ceny jednostkowe są obowiązujące w całym okresie realizacji
zamówienia. W umowie z wykonawcą zostaną wskazane pomniki nagrobne do
renowacji - przy uwzględnieniu ww. cen jednostkowych – do wyczerpania kwoty
przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.
3) Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
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4) W Formularzu ofertowym wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji
wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie
(nie stosuje się wyrażenia „jw.” i równoważnych).
5) Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów
zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę
podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
6) Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane
w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
9.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich
znaczeniem:
a) cena – 80%
b) wydłużenie okresu gwarancji - 20 %
Ocena ofert wyrażona jest w punktach 1% = 1 pkt.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów po
zsumowaniu punktów otrzymanych w każdym z ww. kryteriów, spośród ofert
nieodrzuconych i spełniających wszystkie wymagania określone przez
Zamawiającego w Ogłoszeniu. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
2. W kryterium „cena” oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto,
spośród ofert spełniających wymagania, otrzyma 80,00 punktów, natomiast oferty
pozostałych Wykonawców – odpowiednio mniej punktów, według poniższego wzoru:
C = (C min / C ob) x 80%
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej, przy czym 1,00 pkt odpowiada 1 %
C min – najniższa cena spośród badanych ofert
C ob – cena oferty badanej
1% = 1pkt
3. W kryterium „wydłużenie okresu gwarancji” zostaną przydzielone punkty według
następującej skali:
60 m-cy (5 lat) – 10,00 pkt
72 m-ce (6 lat) – 20,00 pkt
Punkty w zakresie kryterium gwarancji zostaną przydzielone Wykonawcy na
podstawie Jego oświadczenia złożonego w Formularzu oferty.
W przypadku nie złożenia oświadczenia o wydłużeniu okresu gwarancji, Zamawiający
przyjmie udzielenie okresu gwarancji na poziomie 48 miesięcy, a Wykonawca nie
otrzyma dodatkowych punktów w tym kryterium.
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10. Dokumenty, jakie należy złożyć w ofercie:
1. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy Formularz oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia)
2. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy Kosztorys ofertowy – ceny jednostkowe (Załącznik nr 2 do
Ogłoszenia).
3. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy Wykaz usług (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
krótszy – w tym okresie, zawierający co najmniej 2 usługi z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, o
charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia w tym:
a) 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.
polegające na pracach konserwatorskich obejmujące zakres prac odpowiadający
pod względem zakresu rzeczowego charakterowi zamówienia, np. przy obiektach
małej architektury typu: pomniki nagrobne, grobowce, rzeźby kamienne, kapliczki
przydrożne, pomniki o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł (brutto).
Do niniejszego wykazu należy dołączyć dowody określające czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
4. wypełniony i podpisany przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy Wykaz osób (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia), zawierający osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - w szczególności osoba spełniająca
wymogi określone w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.), przewidziana do
kierowania pracami konserwatorskimi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, spełniających wymagania które zostały
opisane w Załączniku nr 5 do Ogłoszenia, niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Do niniejszego wykazu należy dołączyć kopie
dokumentów potwierdzających uzyskane przez wskazane osoby / osobę wymagane
wykształcenie. Wymóg ten wynika z konieczności dołączania niniejszych dokumentów
m.in. do wniosków, które ZCK w Krakowie kieruje do odpowiednich Służb.
5. podpisane przez osoby uprawnione / upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
Oświadczenie o dysponowaniu osobami (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia),
6. kopia opłaconej polisy, a w przypadku braku polisy inny dokument ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
minimalną sumę 100 000,00 zł.
11. Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy sporządzić w języku polskim, na piśmie, w sposób czytelny i trwały.
2. Oferty należy złożyć w Skrzynce Podawczej lub Kasie Zarządu Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie ul. Rakowicka 26, pok. 2, do dnia 22 marca 2022 r.
do godz. 12:00
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
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Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)

ZŁOŻYĆ W SKRZYNCE PODAWCZEJ LUB KASIE ZCK
Oferta na:
„Bieżąca konserwacja nagrobków – prace renowacyjnoporządkowe przy wybranych zabytkowych pomnikach nagrobnych
na cmentarzu Rakowickim”
Nie otwierać przed ………………… r. godz. …:…
12. Osoby upoważnione do kontaktów:
1. Agnieszka Rudnik – tel.: 12 619-99-88 – sprawy merytoryczne
2. Anna Janicka-Fecko – tel. 12 619 99 97 – sprawy merytoryczne
3. Beata Łętowska – tel.: 12 619-99-40 – sprawy proceduralne
13. Informacja dodatkowe:
1. Nie ma możliwości złożenia oferty wariantowej.
2. Nie ma możliwości złożenia oferty częściowej. W związku ze specyfiką przedmiotu
zamówienia nie było możliwości podziału na części. Zamawiający zamierza
dokonać wyboru Wykonawcy na podstawie porównania cen jednostkowych /
stawek proponowanych dla poszczególnych rodzajów materiałów, z jakich
wykonane są pomniki nagrobne przewidziane do prac renowacyjnych, a konkretne
nagrobki zostaną wskazane do bieżącej konserwacji w oparciu o stawki przyjęte
w najkorzystniejszej ofercie – do wyczerpania posiadanych na ten cel środków.
Brak podziału zamówienia na części nie grozi zakłóceniem konkurencyjności
w postępowaniu, nie wpływa na koszt jego wykonania oraz nie ogranicza
możliwości uczestniczenia w zamówieniu mniejszym podmiotom.
3. Wadium nie jest wymagane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez
wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
6. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty zawarcia umowy lub zlecenia usług
w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku
niniejszym ogłoszeniem, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód,
w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru
innego Wykonawcy.
8. Ponadto 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”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Cmentarzy
Komunalnych w Krakowie, ul. Rakowicka 26, 31-510 Kraków.
b) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: adres pocztowy: ul.
Rakowicka 26, 31-510 Kraków; e-mail: iod@zck-krakow.pl.
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c)

d)
e)

f)

g)
h)

i)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja na podstawie odrębnych przepisów.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany
przepisami prawa, a w przypadku zawarcia umowy co najmniej przez okres
równy okresowi przedawnienia roszczeń.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w odrębnych przepisach,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
posiada Pani/Pan:
I.
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących,
II. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych,
III. 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,
IV. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
nie przysługuje Pani/Panu:
I.
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
II. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO,
III. 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.

Wykaz załączników do Ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – druk kosztorysu ofertowego
3. Załącznik nr 3 – Wykaz usług
4. Załącznik nr 4 – Wykaz osób
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o dysponowaniu osobami
6. Załącznik nr 6 – Projektowane postanowienia umowy
7. Załącznik nr 7 – Zakres prac, przedmiar, dokumentacja fotograficzna
8. Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac remontowo –
- konserwatorskich
Zatwierdzam:
Dyrektor
Paweł Sularz
podpis Kierownika Zamawiającego
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