
1 
 

OGŁOSZENIE 
O DYMANICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW 

dot. postępowania pn.: „Zakup wraz z dostawą odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony 
indywidualnej dla pracowników LSR-G”  

nr sprawy: DSZ/4/LSRG/2023 

 
I. Wykonawcy chcący dołączyć do Dynamicznego Systemu Zakupów (zwanego również w dalszej części 

niniejszego ogłoszenia: DSZ) zobowiązani są złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w DSZ, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający przez cały okres ustanowienia DSZ  
(36 miesięcy) zapewnia Wykonawcom możliwość złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w DSZ. 
Zamawiający będzie kwalifikował Wykonawców do DSZ systematycznie, bez zbędnej zwłoki. 
 

II. Wniosek należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem platformy JOSEPHINE pod adresem:  
https://josephine.proebiz.com/pl/tender/35865/summary 
 

III. O dopuszczenie do Dynamicznego Systemu Zakupów (dalej DSZ) mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie §15 ust. 1 pkt 1-5 

Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A. 
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 – o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022.835). 

3.  Spełniają wymagania dotyczące: 
3.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych 

niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  
3.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3.3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia; 
3.4.  znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację poszczególnych 

zamówień cząstkowych. 
4. Wypełnili i wypełnią obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskali i pozyskają w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
 

IV. Wykonawcy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do DSZ zobowiązani są złożyć: 
1) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  

na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1-5 Regulaminu Wyłaniania Wykonawców w GTL S.A. (zawarte we wniosku 
o dopuszczenie do udziału w DSZ). 

2) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 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 (Dz. U. 2022.835), zawarte we wniosku 
o dopuszczenie do udziału w DSZ. 

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zawarte we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w DSZ). 

4) Oświadczenie, że Wykonawca wypełnił i wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał i 
pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (zawarte 
we wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ). 

5) Pełnomocnictwo - jeśli dokumenty, o których mowa powyżej będą podpisane przez osobę,  
której umocowanie nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku Wykonawców, których 
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działalność gospodarcza zarejestrowana jest w Polsce aktualny odpis z właściwego rejestru albo 
aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Zamawiający samodzielnie pobierze z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.  

UWAGA! Złożone oświadczenia zachowują swoją ważność przez cały okres trwania DSZ, chyba, że 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego o zmianie stanu faktycznego zawartego w złożonym 
oświadczeniu.  

Zamawiający zaprasza do udziału w DSZ Wykonawców, których wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu nie podlegają odrzuceniu. 

Rejestracja Wykonawcy na platformie JOSEPHINE nastąpi z chwilą złożenia wniosku o dopuszczenie  
do DSZ.  

V. Określenie przedmiotu zamówienia objętego DSZ wraz z szacowaną ilością. 

  Dynamicznym System Zakupów objęty jest zakup wraz z dostawą: 

 

Numer 
pozycji 

Nazwa pozycji 

 

Opis produktu Jednostka 

Szacunkowe 
zapotrzebowanie 

w skali 36 
miesięcy 

1.  Kominiarka 
 

- Kominiarka wykonana z dzianiny niepalnej  o 
składzie 48,5% kermel/48,5%wiskoza FR/3%Beltron 
o gramaturze 190g/m2) i dodać: kolor 
ciemnogranatowy, nici niepalne nomex - Masa: 
84,42g 
-Uszyta z dwóch elementów, ściegiem płaskim. --
Wielkość wyrobu jest uniwersalna.  
-Kominiarka powinna być kompatybilna z aparatem 
oddechowym i hełmem, -dwuwarstwowa 
 
Wymagane Certyfikaty: 
Wykonana zgodnie z normą PN-EN 13911, 
Certyfikat Zgodności Oceny Typu WE, 
Deklarację Zgodności WE Producenta,  
 
Świadectwo dopuszczenia CNBOP - termin 
ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące 
licząc od dnia daty dostawy. 

szt. 60 

2.  Koszulka letnia  
 

Koszulka letnia  
- gramatura 210g/m2 
- podwójne szwy na ramionach  
- 100% wysokogatunkowej bawełny stabilizowanej  
- bez szwów bocznych 
- taśma wzmacniająca szwy rękawów 
- ściągacz z lycry 
- odporna na promieniowanie UV 
- napis STRAŻ na plecach w kolorze żółtym  
- napis LSRG  (mały) lub inny wymagany przez 
Zamawiającego  z przodu po lewej stronie w kolorze 
żółtym lub innym wymaganym przez Zamawiającego 

szt. 200 

3.  Koszulka typu 
polo  
 

- polo męskie z krótkim rękawem, 
- zapinane na dwa guziki, 
- ściągacze na rękawach, 
- boczne rozcięcia, 
- tkanina: 100% stabilizowana bawełna czesankowa 
pique, 
- gramatura: 210g/m2, 
- napis: STRAŻ na plecach w kolorze żółtym, 

szt. 200 
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- napis LSRG  (mały) lub inny wskazany przez 
Zamawiającego,  z przodu po lewej stronie w kolorze 
żółtym lub innym wskazanym. 

4.  Koszulka 
zimowa 

-gramatura 210g/m2                                                                  
- 85%  bawełny(100% wysokogatunkowej bawełny 
jednołożyskowej )                                                                        
- 15% wiskoza - bez szwów bocznych                                       
- taśma wzmacniająca szwy rękawów- ściągacz z 
lycry 
 - napis: STRAŻ na plecach w kolorze żółtym, 
- napis LSRG  (mały) lub inny wskazany przez 
Zamawiającego,  z przodu po lewej stronie w kolorze 
żółtym lub innym wskazanym. Znaki identyfikacyjne , 
emblematy  
Wykonane metodą haftu komputerowego. 
 
Zgodne z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego 
PSP z dn. 05 lutego 2007r. lub logo wskazane przez 
Zamawiającego w kolorze żółtym - złotym lub innym 
wymaganym. 

szt. 220 

5.  Ubranie 
treningowe    
 

1. ERREA DRES  
Dres w wersji rozpinanej: 
-bluza rozpinana z dwoma kieszeniami bocznymi 
zapinanymi na zamek,     
- spodnie zwężane  zakończone lekkim ściągaczem,  
- dres powinien posiadać ściągacz w pasie i w 
rękawach, 
- dres powinien występować w kolorach 
czerwono/czarnym z białymi dodatkami,     
- gramatura tkaniny 215 g/m2 lub wyższej 
 POLIESTER 100%  

komplet 110 

6.  Bluza Polar  o 
gramaturze 
500g/m2 
 

 Możliwość personalizowania bluzy polar ze 
wzmocnieniami z CODURY na:                                                                    

 -ramionach,                                                                                       
-kołnierzu(stójce)                                                                                        
-rękawach                                                                               
naszytymi pagonami i naszytymi kieszeniami z 
przodu po lewej stronie oraz na rękawie. 

 -Na kieszeniach naszyte są rzepy na emblemat, 
miejscownik i imiennik 

 -Antypilingowa powierzchnia materiału 
zapobiegająca jego mechaceniu. 

 -Dół polara obszyty  wzmacniającą Cordurą; 
regulacja za pomocą wszytej gumki ze stoperami. 
-Rzeczywisty kolor polara to MOCNA CZERŃ. 
-Haft na plecach: „STRAŻ ”  - Kolor ZŁOTY                                                                             
-Haft na piersi:  „ LSRG ” - Kolor ZŁOTY.                                                                
 
EMBLEMAT Z RZEPEM:  LOGO ZAMAWIAJĄCEGO 
DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCY.  
IMIENNIK NA RZEP :                                                              
MIEJSCOWNIK LUB NAZWA JEDNOSTKI NA RZEP –„ 
KATOWICE”  
FLAGI NA RAMIONACH: - NA LEWYM NAD KIESZENIĄ  

szt. 165 

7.  Kurtka 3/4 Kurtka KDS LUB KURTKA  SOFTSHELL  
(Zamawiający w poszczególnych zamówieniach 
cząstkowych określi, który z asortymentu będzie 
zamawiał  (kurtka KDS czy kurtka Softshell) 

Parametry kurtki: 
- kolor czarny  

Szt. 67 
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Haft na plecach: „STRAŻ ”- (DUŻY)  - Kolor ZŁOTY                                                                             
Haft (mały) na piersi:„LSRG Kolor ZŁOTY                                                                
EMBLEMAT Z RZEPEM:  LOGO ZAMAWIAJĄCEGO 
DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCY  
IMIENNIK NA RZEP :                                                              
MIEJSCOWNIK LUB NAZWA JEDNOSTKI NA RZEP –„ 
KATOWICE”  

 FLAGA NA RAMIONACH (BIAŁO-CZERWONA ) 
8.  Obuwie 

sportowe 
ADIDAS 
BUTY BIEGOWE  
Materiał zewnętrzny: 
materiał tekstylny + zamsz syntetyczny + TPU 
Materiał wewnętrzny: 
materiał tekstylny 
Wkładka: 
materiał tekstylny + materiał syntetyczny 
Podeszwa zewnętrzna: 
guma 
Podeszwa środkowa: 
pianka EVA 

para 110 

9.  UBRANIE KDS  
 

UBRANIE KDS  
Opis ogólny: 
- tkanina zasadnicza: wykończenie niemnące, skład: 
65%poliester/35%bawełna, gramatura 245 g/m2,  
Ubranie 3 częściowe złożone  z kurtki sięgającej za 
linią bioder z podpinką, spodni  i czapki wykonanych 
z tkaniny  kolorze czarnym. 
 
Kurtka wierzchnia prosta, przód zapinany na pięć 
zakrytych guzików. Kołnierz dwuczęściowy 
wykładany, zapinany pod szyją. Na przodach naszyte 
dwie kieszenie górne z patkami i dwie kieszenie dolne 
z patkami. Kieszenie zapinane na rzepy 3 cm, zszyte 
od strony listwy, z mieszkiem od strony wewnętrznej 
i z dołu. 
Rękaw dwuczęściowy wykończony mankietem z 
gumą oraz zapinką ściągającą zapinaną na rzepy. W 
tyle, na linii pasa od wewnątrz naszyty tunel z 
wciągnięta i zamocowaną gumą. W obłożeniu przodu 
utworzona plisa w celu przyszycia guzików do 
dopinania podpinki. Na ramionach wszyte pagony 
zapinane na chowany guzik. Na lewy rękaw naszyte 
rzepy do mocowania emblematu PSP i nazwy 
miejscowości. Podpinka kurtki wykonana z tkaniny 
bawełnianej bez rękawów, zszyta na ramionach, 
przypinana do kurtki za pomocą guzików 
umieszczonych w przodach kurtki. Dołem swobodna. 
 
Spodnie z wpuszczanymi kieszeniami skośnymi. W 
przedniej części na kolanach wzmocnienia 
mocowane od góry. Rozporek zapięty na zamek 
błyskawiczny. Po bokach naszyte kieszenie z patkami 
zapinanymi na rzep. W dole spodni wykonane są 
rozporki oraz wszyta podwójna guma pod stopy. 
Spodnie wykończone paskiem z gumą ściągającą po 
bokach. Do tyłu spodni, w pasku przypinany karczek z 
gumą szerokości8–10 cm, oraz szelkami zapinanymi z 
przodu na klamerki. Klamerki z przodu wszyte do 
wewnętrznej górnej części pasa. Na obwodzie pasa 
naszyte szlówki   
Do każdego kompletu druga para spodni  
Znaki identyfikacyjne , emblematy  

komplet 10 
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Wykonane metodą haftu komputerowego zgodne  
z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z dn. 
05 lutego 2007r lub logo wskazane przez 
zamawiającego  
 
 
TKANINA NA UBRANIA KDS  
GRAMATURA 245 g/m2 
SKŁAD 65% poliester/35% bawełna 
SPLOT 2/1 skośny 
LICZNOŚĆ NITEK 86 x 52 (na 2,5cm) 
PRZĘDZA 14's Ne (24's Nm) 
MAX. TEMP. PRANIA 85°C 
 
Właściwości Fizyczne                Osnowa              
Wątek 
 
wytrzymałość na zerwanie                  1400 N                
800 N 
(BS EN ISO 13934-1 : 1999) 
 
wytrzymałość na rozerwanie max.              45N  
 40N 
(BS EN ISO 13937-3:2000 
 
wytrzymałość na rozerwanie min.               35N  
 30N 
      
wykurcz w praniu /max/        2%  
 2% 
(BS EN ISO 6330:2001, 1A/D) 
 
wykurcz pod wpływem 
wysokiej temperatury /max/                       2%  
 2% 
(DEF STAN 83-65/4 160°C) 
 
wytrzymałość na 
tarcie : (9kPa)        50 .000 
obrotów 
(BS EN ISO 12947-2: 1999) 
 
wytrzymałość na 
pilingowanie          4 
( BS EN ISO 12945-1:20 
 
TRWAŁOŚĆ KOLORU 
 
wytrzymałość na pranie  blade  średnie 
 ciemne 
BS EN ISO 105-C06:1997 
Metoda E2S (95 C) 
 
zmiana koloru   4-5  4  4 
plamienie poliestru   4  3-4 
 3 
plamienie bawełny   4  3-4 
 2-3 
---------------------------------------------------------------------
------- 
na sucho    BS EN ISO D01 
zmiana koloru   4-5  4  4 
---------------------------------------------------------------------
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---- 
trwałość pod działaniem  BS EN ISO 105-E04 
potu    kwaśny/zasad. 
Plamienie   4  3-4  3 
zmiana koloru   4-5  4-5  4-5 
---------------------------------------------------------------------
---- 
trwałość na tarcie   BS EN ISO 105-
X12:1995 
na mokro   3-4  3  2 
na sucho    4-5  4  3-4 
---------------------------------------------------------------------
---- 
trwałość na światło   BS EN 
20105/ISO 105-B02 
   4  4  4 

10.  Ubranie 
koszarowe 

Ubranie koszarowe 
- 4 częściowe złożone z bluzy, kamizelki(z rękawami 
lub bez), spodni, czapki 
- tkanina zasadnicza: wykończenie niemnące, skład: 
65%poliester/35%bawełna, gramatura 245 g/m2, 
   - taśmy odblaskowe  w kolorze żółtym, napisy w 
kolorze czarnym  
- wzór zgodny z zarządzeniem nr 9 Komendanta 
Głównego PSP z dn. 05 lutego 2007r. 
- kolor czarny 
 
Opis elementów ubrania: 
Bluza 
Od przodu bluza zapinana jest na zamek 
błyskawiczny grubocząstkowy, jednogłowicowy 
zakryty listwą kryjącą o szerokości 7 cm±0,5 cm 
zapinaną na rzepy. Przód i tył bluzy dwuczęściowy z 
odcinanym  karczkiem na wysokości piersi. Na 
przodach bluzy w szwach doszycia karczków 
umieszczone są kieszenie zamknięte  patkami. Lewa 
i prawa kieszeń posiada mieszek od strony listwy 
kryjącej przodu . Na lewej kieszeni i tyle bluzy, pod 
karczkiem  umieszczony jest napis  „STRAŻ”. Na 
patce lewej kieszeni naszyta taśma samoszczepna 
pod dystynkcje o wymiarach 5cm x 8 cm. Na lewym 
rękawie bluzy w odległości 13 cm±0,5 cm od górnej 
krawędzi wszycia rękawa, symetrycznie do linii szwu 
barkowego naszyta jest taśma samoszczepna do 
mocowania emblematu np. PSP lub OSP, a 2 cm 
poniżej jej najniższego punku naszyta jest  druga 
taśma samoszczepna do mocowania nazwy 
miejscowości danej jednostki o wymiarach 2cm x 
8,6cm. 
Konstrukcja rękawów dwuczęściowa. Mankiety 
rękawów posiadają regulację w postaci zapięć na 
taśmę samoszczepną. Kołnierz tradycyjny - 
wykładany z tkaniny zasadniczej. Dół bluzy i 
rękawów wykończony z tkaniny zasadniczej i gumy 
wciągniętej w środek. 
 
Spodnie 
Spodnie długie  bez odciętego pasa, swobodne w 
każdym ułożeniu ruchowym. Pas odszyty tkaniną 
zasadniczą zapinany na dwa guziki i dwie dziurki. W 
przodzie nogawek  zszyte są fałdki skierowane do 
środka, w tyle nogawek zaszewki skierowane do 
środka . Na obwodzie pasa spodni rozmieszczono 

komplet 100 
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siedem podtrzymywaczy oraz dwa ściągacze 
obwodu pasa zapinane ramkami metalowymi. 
Rozporek wykończony jest listewkami i zapinany na 
zamek błyskawiczny sprężynkowy. Przednia część 
nogawek na odcinku kolan i szwu krokowego 
wzmocniona jest tkaniną bawełnianą. W górnej 
części spodni wykonane są dwie boczne kieszenie 
otwarte. Na boku prawej nogawki powyżej kolan 
naszyta jest kieszeń z jednym mieszkiem zamknięta 
patką. 
Na całym obwodzie nogawek naszyta jest  taśma 
fluorescencyjna w kolorze żółtym o szer. 5 cm z 
trójkątami odblaskowymi koloru srebrnego (na 
obydwu nogawkach na przodzie i tyle). W dole 
wykonane są zaszewki, oraz rozporki w dolnych 
odcinkach szwów bocznych. Dół nogawek odszyty 
jest tkaniną zasadniczą. W szwy odszycia dołów 
wpuszczone są końce gumy pod stopę o szer. 4 cm.  
Spodnie posiadają szelki wykonane z taśmy nośnej i 
gumy szer. 4 cm. Szelki są wszyte w karczek 
umiejscowiony w tyle spodni w pasie. 
 
Kamizelka 
Kamizelka ocieplana na podszewce koloru czarnego 
z kieszenią wewnętrzną po lewej stronie. Przód 
zapinany na zamek błyskawiczny grubocząstkowy  
dwugłowicowy rozdzielczy, zakryty listwą kryjącą o 
szerokości 7cm ± 0,5 cm zapinaną na rzepy. 
Szyjka wykończona stójką, od wewnątrz naszyta 
osłona na krtań. Przody jednoczęściowe z dwoma 
kieszeniami górnymi zamkniętymi patkami. Lewa i 
prawa kieszeń  posiada mieszek od strony listwy 
kryjącej zamek.  
Na lewej górnej kieszeni i tyle kamizelki umieszczony 
jest napis  „STRAŻ” 
Na patce lewej kieszeni naszyta jest taśma 
samoszczepna  (po obwodzie i przekątnych) - pod 
dystynkcję o wymiarach 5 cm x 8 cm, natomiast na 
przodzie prawym taśma fluorescencyjna w kolorze 
żółtym o szer. 5 cm. ze srebrnym trójkątem 
ostrzegawczym. 
W dolnej części przodów naszyte są dwie kieszenie 
zamknięte patkami, z kontrafałdami po środku oraz 
z wlotami górnym i bocznym. Lewa i prawa kieszeń  
posiada mieszek od strony listwy kryjącej zamek. Tył 
jednoczęściowy, dłuższy od przodu z zaokrąglonymi 
krawędziami  bocznymi. W dolnej części tyłu w 
szwach bocznych wszyte są ściągacze  obwodu 
zamykane na taśmę samoszczepną. Nad ściągaczami 
na całej szerokości tyłu naszyta jest taśma 
fluorescencyjna w kolorze żółtym o szer. 5 cm ze 
srebrnym trójkątem ostrzegawczym. 
Możliwość wymiany kamizelki ocieplacza na drugą 
parę spodni  
 
Czapka 
Czapka ma kształt dżokejki.  Główka czapki 
wykonana jest z czterech klinów mniejszych i 
przedniego klina większego, w którym w górnej jego 
części wykonana jest zaszewka nadająca kształt 
główki czapki. W górnej części czapki u styku 
wszystkich klinów wszyty jest guzik obciągnięty 
tkaniną zasadniczą. Klin większy (przedni) 
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usztywniony  jest klejonką. Na tym elemencie 
wykonany jest znak np. „Państwowej  Straży 
Pożarnej” lub „Ochotniczej Straży Pożarnej” lub 
wymagany przez zamawiającego . Daszek 
usztywniony i przestębnowany trzema 
stebnówkami. Dół  czapki obszyty jest od wewnątrz 
tkaniną bawełnianą o szer. 30mm 
   
Znaki identyfikacyjne , emblematy  
Wykonane metodą haftu komputerowego zgodne  
z zarządzeniem nr 9 Komendanta Głównego PSP z 
dn. 05 lutego 2007r lub logo wskazane przez 
zamawiającego  
 
TKANINA NA UBRANIA KOSZAROWE  
GRAMATURA 245 g/m2 
SKŁAD 65% poliester/35% bawełna 
SPLOT 2/1 skośny 
LICZNOŚĆ NITEK 86 x 52 (na 2,5cm) 
PRZĘDZA 14's Ne (24's Nm) 
MAX. TEMP. PRANIA 85°C 
 
Właściwości Fizyczne                Osnowa              
Wątek 
 
wytrzymałość na zerwanie                  1400 N                
800 N 
(BS EN ISO 13934-1 : 1999) 
 
wytrzymałość na rozerwanie max.              45N  
 40N 
(BS EN ISO 13937-3:2000 
 
wytrzymałość na rozerwanie min.               35N  
 30N 
      
wykurcz w praniu /max/        2%  
 2% 
(BS EN ISO 6330:2001, 1A/D) 
 
wykurcz pod wpływem 
wysokiej temperatury /max/                       2%  
 2% 
(DEF STAN 83-65/4 160°C) 
 
wytrzymałość na 
tarcie : (9kPa)        50 .000 
obrotów 
(BS EN ISO 12947-2: 1999) 
 
wytrzymałość na 
pilingowanie          4 
( BS EN ISO 12945-1:20 
 
TRWAŁOŚĆ KOLORU 
 
wytrzymałość na pranie  blade  średnie 
 ciemne 
BS EN ISO 105-C06:1997 
Metoda E2S (95 C) 
 
zmiana koloru   4-5  4  4 
plamienie poliestru   4  3-4  3 
plamienie bawełny   4  3-4  2-3 
------------------------------------------------------------------------
---- 
na sucho    BS EN ISO D01 
zmiana koloru   4-5  4  4 
------------------------------------------------------------------------
- 
trwałość pod działaniem  BS EN ISO 105-E04 
potu    kwaśny/zasad. 
Plamienie   4  3-4  3 
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zmiana koloru   4-5  4-5  4-5 
------------------------------------------------------------------------
- 
trwałość na tarcie   BS EN ISO 105-
X12:1995 
na mokro   3-4  3  2 
na sucho    4-5  4  3-4 
------------------------------------------------------------------------
- 
trwałość na światło   BS EN 20105/ISO 105-
B02 
                   4               4                4 

11.  Pas strażacki Pas oficerski  wykonany ze 100% skóry naturalnej, 
licowanej. 
Klamra i okucia srebrne (chrom). 
– skórzany w kolorze czarnym 

Szt. 56 

 12. Buty 
strażackie 
 

Buty strażackie skórzane Red Fighter                         

Wymagania: 
- Powinny spełniać Wymagania Techniczno-
Użytkowe pkt. 1.9 określone w załączniku do 
rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i 
życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 
Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)  

- wykonane z hydrofobowej skóry bydlęcej typu 
CRAZY HORSE (lub równoważna), o grubości 2,2-2,4 
mm 
- buty w rozmiarze „C“ 
- obuwie wewnątrz wyłożone podszewką wykonaną 
z dzianiny tekstylnej oraz powinno posiadać 
wyjmowaną anatomiczną wkładkę wewnętrzną 
z lekkiej pianki poliuretanowej pokrytą tkaniną   
- powinny posiadać membranę typu Free-tex (lub 
równoważna)  
- podwójny system sznurowania po bokach – 
regulowana szerokość goleni. Sznurowadła 
zabezpieczone technologicznie dodatkową 
konstrukcją przed płomieniem lub zahaczaniem. 
Zamawiający wymaga, aby jak najmniejsza część 
nieosłoniętych sznurowadeł znajdowała się na 
zewnątrz buta. 
- rozmiary od 37 do 48 
- waga buta 1,20 kg  
- metalowy zamek błyskawiczny   
- elementy odblaskowe , poprawiające widoczność 
- kompozytowy podnosek zabezpieczony od góry 
gumową nakładką na przedniej części buta 
- podeszwa dwuwarstwowa poliuretanowo-gumowa 
typu MICHELIN (lub równoważna) odporna na 
przebicie i temperaturę 300˚ C oraz płomień zgodnie 
z normą EN-15090:2012 
- wewnątrz buta antystatyczna, anatomiczna 
wkładka absorbująca wstrząsy i poprawiająca 
komfort użytkowania  
- w podeszwie antyprzebiciowa wkładka wykonana 
z kevlaru (lub równoważna)  
- buty wyposażone w obustronną ochronę kostek  
- wszyty miękki przegub ze skóry na wysokości 
ścięgna Achillesa – lub rozwiązanie równoważne 
ułatwiające i poprawiające komfort użytkownika. 
Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 r. 

para 110 
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Wymagane dokumenty: 
Świadectwo dopuszczenia CNBOP - termin 
ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące 
licząc od dnia daty dostawy. 

 13. Rękawice 
specjalne 
 

 

RĘKAWICE STRAŻACKIE HOLIK EXT Rękawice 
strażackie HOLIK EXTREME czterowarstwowe 
rękawice strażackie wykonane z Nomexu ze 
specjalną powłoką ceramiczną i dodatkowym 
wypełnieniem absorbującym wstrząsy. 
Warstwa zewnętrzna ( część chwytna) rękawic 
wykonana z Kevlaru z powłoką silikonową. 
Wyposażona w membranę PORELLE® FR oraz 
dodatkowe wzmocnienia z Kevlaru na końcówkach 
palców. Wewnętrzna podszewka wykonana z 
tkaniny aramidowej o gęstszej gramaturze. 
Specyfikacja produktu 
Materiał górny: Nomex® w połączeniu z powłoką 
ceramiczną 
Materiał dolny: Tkanina dzianina Kevlar® z powłoką 
silikonową 
Wzmocnienia: Zbrojenie Nomex® z powłoką 
ceramiczną i wypełnieniem do 
wstrząsów. Wzmocnienia Kevlar® na wyciągnięcie 
ręki 
Warstwa pośrednia: Aramidowa włóknina 
Membrana: Membrana Porelle® FR 
Podszewka: Podszewka aramidowa o zwiększonej 
gramaturze 
Mankiet: Kompaktowy 

 

Wymagane: 
Normy: EN 659: 2004 + A1: 2008 
Świadectwo dopuszczenia CNBOP - termin 
ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące 
licząc od dnia daty dostawy.  

para 60 

 14. Hełm strażacki 
DRAGON HT 
05 – biały 

 

 -Skorupa wykonana metodą wtryskową z tworzywa 
kompozytowego 

 -Masa: 1385 g 
 -Przyłbica chowana pod skorupę hełmu 
 -Wewnętrzne okulary ochronne ( przeźroczyste ) 
 -Powłoka poliwęglanowa zabezpieczająca przyłbicę 
 -Pokrętło dopasowywania do obwodu głowy w 

zakresie 52-64 cm 
 -Przebadany do użytkowania w niskich 

temperaturach: do -30 st. 
 -Odporny na ekstremalne temperatury do 1000 st. C 

w ciągu 10 sekund – co zostało potwierdzone 
testem “flash over” podczas badania na zgodność z 
normą. 

 -Zdolność izolacji elektrycznej E2 i E3 
 -Współpracuje z maskami aparatów oddechowych 
 -Zintegrowana osłona krawędzi 
 -Hełm standardowo wyposażony w adaptery do 

mocowania maski APB oraz “gniazda”  do 
mocowania latarek 

 -Osłona karku: nomex ( w standardzie) 
  

Szt. 10 
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Konfiguracja: 
wizjer przeźroczysty 
okulary ochronne 
adapter do maski 
naklejki odblaskowe 
osłona karku. 
 
 
Wymagane: 
Normy bezpieczeństwa: 
EN 443:2008  – Hełmy stosowane podczas walki z 
ogniem w budynkach i innych obiektach 
EN 14458:2004 – Sprzęt do indywidualnej ochrony 
oczu 
EN 166:2004 – Ochrona indywidualna oczu 
MED – Certyfikat zgodności z dyrektywą 96/98/WE 
(MED) — strażackie wyposażenie morskie 
 
świadectwo dopuszczenia CNBOP - termin ważności 
nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia 
daty dostawy.  

 15. Czapka 
służbowa 
zimowa     

CZAPKA DZIANA 
-pojedyncza wywijana 
-skład: przędza akrylowa 100% 
-gramatura 130g/m2 
-logo haftowane z przodu wg wzoru 
Zamawiającego. 

Szt. 56 

 

Przedstawione w przedmiocie zamówienia wskazane ilości są wielkościami szacowanymi, uśrednionymi w skali 
36 miesięcy, mają charakter jedynie orientacyjny i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do 
zakupu towaru w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu 
niezakupienia przez Zamawiającego określonej w niniejszym ogłoszeniu ilości przedmiotu zamówienia. Końcowe 
ilości uzależnione będą od bieżących potrzeb Zamawiającego. 

Cząstkowe zaproszenia będą określały realne ilości asortymentu, który Zamawiający będzie zamawiał. 
Poszczególne zamówienia cząstkowe Zamawiający będzie zamieszczał na platformie JOSEPHINE. Wykonawcy 
zakwalifikowani do DSZ będą otrzymywali zaproszenia do składania poszczególnych ofert cząstkowych. Więcej 
informacji znajduje się w punkcie: Czas trwania DSZ. 

Rejestracja Wykonawcy na platformie JOSEPHINE nastąpi z chwilą złożenia wniosku o dopuszczenie do DSZ.  

Wykonawca podaje cenę netto za 1 szt./parę/komplet towaru zgodnie z przedmiotem zamówienia. System 
automatycznie przeliczy wartość oferty za cały przedmiot zamówienia. Jako najkorzystniejszą e-ofertę 
Zamawiający uzna ofertę przedstawiającą najniższą cenę. 

Wynagrodzenie Wykonawcy musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

VI. Czas trwania Dynamicznego Systemu Zakupów. 
1. Dynamiczny system zakupów zostanie ustanowiony na okres 36 miesięcy – poczynając od dnia wysłania 

zlecenia 1 zamówienia w ustanowionym dynamicznym systemie zakupów lub z chwilą wykorzystania budżetu. 
2. Zamawiający zaprasza jednocześnie wszystkich uczestników DSZ do składania ofert na każde zamówienie 

udzielane w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów. Zamawiający przewiduje, że zamówienia cząstkowe 
będzie ogłaszał nie rzadziej niż raz na pół roku. 

3. Termin składania ofert w e-zapytaniu ofertowym będzie wynosił 7 dni. 
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4. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia cząstkowego zamówienia poinformuje 
Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

5. Do wybranego Wykonawcy zostanie wysłane zamówienie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez 
Wykonawcę w formularzu oświadczeń (załącznik nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w DSZ). 

6. Termin dostawy:  
a. w przypadku asortymentu określonego w pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5,6, 8, 11 oraz 15 czas dostawy nie może być 

dłuższy niż 28 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia; 
b. w przypadku asortymentu określonego w pozycji nr 7, 9, 10, 12, 13, 14 termin dostawy zostanie 

każdorazowo ustalony indywidualnie pomiędzy Stronami (drogą mailową). Uzgodniony termin dostawy 
zostanie wskazany w Zamówieniu (zleceniu), które Zamawiający prześle Wykonawcy do realizacji. 

 
VII. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą: 60 dni od upływu terminu złożenia oferty cząstkowej. 

 
VIII. Dostawa 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt i ryzyko oraz we własnym zakresie przedmiot zamówienia  
do oddziału Zamawiającego tj. Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach ul. Wolności 
90, 42-625 Ożarowice, miejsce: Wartownia Centralna. 

2. Wykonawca nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej zobowiązany będzie przesłać drogą mailową tabele rozmiarów asortymentu wskazanego w 
danym zamówieniu cząstkowym. Zamawiający w przesłanym Zamówieniu (zleceniu) wskaże ilość 
asortymentu w wybranych rozmiarach. W przypadku asortymentu wskazanego w poz. 9 i 10, przed realizacją 
dostawy, Wykonawca może wykonać obmiar krawiecki pracowników w oddziale Zamawiającego.  

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był nowy, kompletny, wolny od wad, 
dostarczony w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach producenta, na których powinny być widoczne 
informacje dotyczące parametrów technicznych. 

4. Wraz z dostawą asortymentu wskazanego w pozycjach nr 1, 12, 13, 14 Wykonawca dostarczy Świadectwo 
dopuszczenia CNBOP dla tego asortymentu, termin ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące licząc od 
dnia dostawy.  

5. O dacie dostawy towaru Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z 2-dniowym 
wyprzedzeniem drogą mailową. 

6. Z każdej dostawy zostanie sporządzony Protokół odbioru, który Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 
wraz z dostawą, w dwóch egzemplarzach - po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

7. Protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron będzie stanowił podstawę do 
wystawienia faktury przez Wykonawcę.  

8. Dostawa winna być realizowana w godzinach od 09:00 do 15:00, w dniach roboczych tj. od poniedziałku  
do piątku. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia dostarczonego towaru w terminie do 7 dni od daty jego 
odbioru. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, wad jakościowych, ilościowych lub niezgodności 
dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wykonawcę 
drogą mailową. 

10. W przypadku, o którym mowa w pkt 9 powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia lub wymiany 
przedmiotu zamówienia na wolny od wad, w ciągu 14 od dnia poinformowania przez Zamawiającego  
o wadach, niezgodnościach w przedmiocie zamówienia. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia dostarczonego towaru bez podania przyczyny,  
pod warunkiem, że dostarczony towar jest w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym. O tym fakcie 
Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru  
do Zamawiającego. 
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12. Okres gwarancji jakości na dostarczony towar ustala się na podstawie gwarancji producenta. Wraz z dostawą 
danej partii towaru Wykonawca dostarczy kartę/-ty gwarancyjną/-e producenta dotyczącą dostarczanego 
towaru. 
 
 

IX. Warunki płatnicze 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdorazową dostawę zostanie obliczone jako iloczyn ilości sztuk 

dostarczonego towar i cen jednostkowych tego towaru, wskazanego w e-ofercie Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m. in. 

koszt dostarczenia do Zamawiającego, koszt rozładunku na miejscu i inne koszty, jeśli występują. 
3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega podwyższeniu o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego 

podatku, obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.  
4. Wykonawca za zrealizowaną dostawę wystawi fakturę. Faktura będzie wystawiona na podstawie protokołu 

odbioru podpisanego przez przedstawicieli obu Stron. 
5. Strony ustalają termin płatności faktury do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury, przygotowanej na podstawie podpisanego przez umocowanych 
przedstawicieli Stron protokołu odbioru. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i 
usług i posiada numer NIP ……………… 

7. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rachunek bankowy wskazany w formularzu oświadczeń, który 
będzie widniał na fakturze i który musi być rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 
1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U.2019 poz. 2357 ze zm.) i został zgłoszony do 
właściwego urzędu skarbowego lub będzie rachunkiem wirtualnym powiązanym z rachunkiem 
rozliczeniowym. W przypadku, gdy Wykonawca na fakturze wskaże rachunek wirtualny, Zamawiający 
zrealizuje płatność po weryfikacji tego rachunku i otrzymaniu komunikatu na stronie Ministerstwa Finansów 
tożsamego z zapisem: „Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do 
jednego z rachunków wyświetlanych w wykazie”. 

8. Wykonawca potwierdza i gwarantuje, iż jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze, który 
Zamawiający ma dokonać płatność zostanie umieszczony i będzie uwidoczniony w wykazie, o którym mowa 
w art. 96b ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prowadzonym przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 931). 

9. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego o wykreśleniu jego rachunku 
bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje 
powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokości poniesionej szkody. 

10. W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i określenia rachunku bankowego, który 
będzie umożliwiał uznanie danej płatności za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów 
podatkowych. 

11. Wstrzymanie płatności, o którym mowa w zdaniu powyższym nie wywoła żadnych negatywnych konsekwencji 
dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenie odsetek od zaległości na 
rzecz Wykonawcy. 

12. Zamawiający przy dokonywaniu każdej płatności może zastosować mechanizm podzielonej płatności, o 
którym mowa w Ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931). 

13. W związku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy tzn. jest 
przedsiębiorcą innym niż mikro, mały lub średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika nr I do 
Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za 
zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z dnia 26 czerwca 
2014 r.). 
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X. Czy przewiduje się wymóg składania ofert w postaci e-katalogu. 
1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci e-katalogu.  

 
XI. Podstawa prawna  

Zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych. 
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Wyłaniania Wykonawców obowiązującym  
w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. w Katowicach, który jest na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem: https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi 

 
XII. Ochrona danych osobowych: 
1.  Informacja o przetwarzaniu 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”, Zamawiający informuje, że:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolności 

90, 42-625 Ożarowice; 
2) Inspektor Ochrony Danych w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A. – Pan Andrzej Rozwadowski, 

kontakt– rodo@gtl.com.pl;  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia nr sprawy DSZ/4/LSRG/2023 pn. „Zakup wraz z dostawą 
odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników LSR-G”, 
prowadzonego w trybie e-zapytania ofertowego otwartego w ramach Dynamicznego Systemu Zakupów; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy GTL S.A., osoby lub podmioty 
uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania z wyjątkiem danych, o których mowa w art.9 ust.1 rozporządzenia 2016/679, 
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat, licząc od daty zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym postępowanie przetargowe zostało zakończone, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem określonym w dokumentacji przetargowej, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych skutkować będzie 
nierozpatrywaniem Państwa oferty; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących.  

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.15 ust.1-3 rozporządzenia 2016/679, 
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane 
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy 
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: 
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia ani zmianą postanowień zawartej umowy);  

 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. Wystąpienie  
z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,  
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
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 w związku z art. 17 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. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia legalności przetwarzania przekazanych przez niego danych  
tj. uzyskania zgód na przetwarzanie, jeżeli są wymagane oraz spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów  
o ochronie danych osobowych, potwierdzonego złożonym oświadczeniem zawartym w załączniku  
nr 1 do wniosku o dopuszczenie do DSZ – Formularz oświadczeń. 

3. Dane pozyskujemy bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub ze źródeł powszechnie dostępnych  
np. Internet, CEiDG, KRS 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o ustanowieniu DSZ – Wniosek o dopuszczenie do udziału w DSZ. 

 


