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„Komunikacja Miejska Łomianki”  
                Sp. z o.o. 

05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, 

tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 
 

 

Kiełpin, dnia 12 listopada 2020 r.  

 

Nr postępowania ZP.1/2020  

Numer Ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.: 2020/S 207-505709 

Identyfikator postępowania: e63b22c1-c391-410d-bef5-26338bdd3965 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa 

oleju napędowego dla Komunikacji Miejskiej w Łomiankach. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia treść siwz w następujący 

sposób:  

 

Pytanie nr 1 Wykonawcy:  

Zamawiający wskazuje że zakupione paliwo wykorzystywane będzie do celów własnych czy 

w związku z tym jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego 

wyłącznie dla celów własnych prosimy o dodanie do umowy następującego zapisu (albo 

złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o następującej treści): 

„Zamawiający  oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania lub obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4 

Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 

220 z późn. zm.) [dalej także: „prawo energetyczne”], zaś: 

• Olej napędowy do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011 

zakupiony od Wykonawcy przeznaczony będzie wyłącznie na własny użytek. O zmianie 

sytuacji faktycznej/prawnej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę i 

prześle aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.  

W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać dalszej sprzedaży 

na terytorium Polski lub wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający 

zobowiązuje się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami lub na obrót paliwami 

ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego 

poinformowania Wykonawcy o jej uzyskaniu. 

Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży 

paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji.  

W przypadku naruszenia przez Zamawiającego publicznych (tekst jednolity z 2019 r., 

poz. 1843 ze zm.) wyjaśnia treść siwz w następujący sposób:  

zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na potrzeby własne, w szczególności w przypadku 

dokonania przez niego odsprzedaży paliwa bez wymaganej koncesji lub dokonania przez 

Zamawiającego obrotu z zagranicą paliwami kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej 

koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości 

równej prawomocnej karze administracyjnej wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki w wysokości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 

tysięcy złotych za każdy przypadek naruszenia zgodnie z art. 56 ust. 2h pkt 7 prawa 

energetycznego, w związku ze stwierdzeniem przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę 
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warunków udzielonej koncesji lub naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w 

zakresie obrotu hurtowego paliwami ciekłymi pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi”. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia wzór umowy (załącznik nr 6 do siwz) dodając załącznik nr 2 o treści: 

„Zamawiający oświadcza, iż nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

lub obrotu paliwami i energią w rozumieniu art. 32 ust.1 pkt 1 oraz pkt 4 Ustawy z dnia 

10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.) 

[dalej także: „prawo energetyczne”], zaś: 

Olej napędowy do celów napędowych o kodach CN 27101943, CN 27102011 

zakupiony od Wykonawcy przeznaczony będzie wyłącznie na własny użytek. O zmianie 

sytuacji faktycznej/prawnej w tym przedmiocie Zamawiający powiadomi Wykonawcę i prześle 

aktualne dokumenty w terminie do 7 dni roboczych od zaistniałej zmiany.  

W przypadku gdy paliwa nabywane od Wykonawcy będą miały podlegać dalszej sprzedaży na 

terytorium Polski lub wywozowi i odsprzedaży poza terytorium Polski, Zamawiający 

zobowiązuje się do uzyskania stosownej koncesji na obrót paliwami lub na obrót paliwami 

ciekłymi z zagranicą przed dokonaniem obrotu tymi paliwami ciekłymi i niezwłocznego 

poinformowania Wykonawcy o jej uzyskaniu. 

Zamawiający oświadcza, iż jest świadomy odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu sprzedaży 

paliw ciekłych przez Zamawiającego bez posiadania przez niego wymaganej koncesji.  

W przypadku naruszenia przez Zamawiającego zobowiązania do zużycia paliwa wyłącznie na 

potrzeby własne, w szczególności w przypadku dokonania przez niego odsprzedaży paliwa bez 

wymaganej koncesji lub dokonania przez Zamawiającego obrotu z zagranicą paliwami 

kupionymi od Wykonawcy bez wymaganej koncesji, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty 

na rzecz Wykonawcy kwoty w wysokości równej prawomocnej karze administracyjnej 

wymierzonej Wykonawcy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wysokości nie 

mniejszej niż 50 tysięcy złotych a nie większej niż 250 tysięcy złotych za każdy przypadek 

naruszenia zgodnie z art. 56 ust. 2h pkt 7 prawa energetycznego, w związku ze stwierdzeniem 

przez ten organ naruszenia przez Wykonawcę warunków udzielonej koncesji lub naruszenia 

przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obrotu hurtowego paliwami ciekłymi 

pomiędzy podmiotami koncesjonowanymi”. 

 

 

Pytanie nr 2 Wykonawcy: 

Uprzejmie informujemy iż, Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie Ustawy od podatku 

od towarów i usług uchyla załącznik nr 13 i Instytucja kaucji gwarancyjnej obowiązująca na 

podstawie podatku VAT przestała istnieć od dnia wejścia ustawy w życie. Zlikwidowanie 

Instytucji kaucji gwarancyjnej jest związane z wprowadzeniem od dnia 1 listopada 2019 

mechanizmu podzielonej płatności split payment z tytułu sprzedaży i dostawy towarów 

wrażliwych w tym paliw. W związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania 

powyższej kaucji. W przypadku gdyby Zamawiający zniósł wymóg posiadania przez 

Wykonawcę powyższej kaucji, prosimy o usunięcie wszystkich zapisów dot., posiadania 

przez Wykonawcę kaucji ( zapisy w SIWZ 3.12; oraz wzór umowy § 1 ust. 14  § 7 ust. 4). 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający uprzejmie informuje, że w dniu 30.10.2020 r. na swojej stronie internetowej 

zamieścił zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wymogów 

dotyczących kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105 b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).  

Zmiana dostępna jest pod poniższym linkiem: 

http://kmlomianki.info/smodbip/index.php?id=121&p=194 oraz przesyłamy w załączeniu. 

 

 

http://kmlomianki.info/smodbip/index.php?id=121&p=194
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Pytanie nr 3 Wykonawcy: 

Uprzejmie informujemy iż, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie niektórych 

ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (dalej: Ustawa), do transakcji handlowych, 

których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, 

związanych z wykonywaną przez obie Strony działalnością, począwszy od dnia 1 stycznia 

2020 roku, stosuje się obowiązek złożenia oświadczenia o statusie dużego przedsiębiorcy. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do Umowy zapisu w 

formie oświadczenia o następującej treści:,, Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający, wyraża zgodę na dodanie oświadczenia o treści „Sprzedawca oświadcza, że 

posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych” we wzorze 

umowy w miejscu oznaczenia stron umowy.  

 

 

Pytanie nr 4 Wykonawcy: 

Prosimy o informację czy występują jakieś utrudnienia w dojeździe np.: autocysterny do 

miejsc rozładunków? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W dotychczas realizowanych dostawa autocysternami, żaden z Wykonawców nie zgłaszał 

utrudnień w dojeździe do miejsca rozładunku paliwa.  

Miejsce dostawy paliwa to baza KMŁ, teren jest utwardzony, brama szeroka, droga 

dojazdowa asfaltowa. Ważne jest aby przestrzegać godzin dostawy z uwagi na ilość 

autobusów na terenie bazy.  

 

 

Pytanie nr 5 Wykonawcy: 

Czy zbiorniki Zamawiającego posiadają i będą posiadać w trakcie realizacji zamówienia 

ważne legalizacje i decyzje UDT ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, zbiorniki Zamawiającego posiadają i będą posiadać w trakcie realizacji zamówienia 

ważne legalizacje i decyzje UDT.  

 

 

Pytanie nr 6 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy w formie załącznika oświadczenie o treści 

„Zamawiający oświadcza, że zbiorniki, do których będzie dostarczane paliwo spełniają 

wymagania techniczne, budowalne, ochrony środowiska i p.poż pod rygorem regresu 

cywilnoprawnego za podanie nieprawdy w przypadku kary ze strony Prezesa URE za 

naruszenie koncesji po stronie Wykonawcy za dostarczenie paliw do niesprawnej technicznie 

infrastruktury” wraz z możliwością odmowy dostawy paliw w przypadku gdy Zamawiający 

odmówi podpisania takiego oświadczenia”? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający wprowadzi do umowy w formie załącznika nr 3 oświadczenie o treści:  

„Zamawiający oświadcza, że zbiorniki, do których będzie dostarczane paliwo spełniają 

wymagania techniczne, budowalne, ochrony środowiska i p.poż pod rygorem regresu 

cywilnoprawnego za podanie nieprawdy w przypadku kary ze strony Prezesa URE za 



4 

 

naruszenie koncesji po stronie Wykonawcy za dostarczenie paliw do niesprawnej technicznie 

infrastruktury”.  

 

 

Pytanie nr 7 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, tak aby termin płatności liczony był 14 dni 

od daty sprzedaży lub wystawienia f-ry vat, bądź czy dopuszcza możliwość otrzymywania e-

faktury tj. w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. Dz.U.2016.710 j.t. z późn. zm.)? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz w zakresie terminu płatności. Zamawiający dopuszcza 

możliwość otrzymywania e-faktury tj. w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Dz.U.2016.710 j.t. z późn. zm.). 

 

 

Pytanie nr 8 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień wyłącznie w formie pisemnej: e-

mail, fax ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień w formie pisemnej: e-mail, fax.  

Zamawiający zmienia zapisy § 2 ust. 1 wzoru umowy wykreślając nr telefonu.  

 

 

Pytanie nr 9 Wykonawcy: 

Prosimy o doprecyzowanie czy zamówienia byłą składane do godz. 12.00. Zamówienia 

składane po godz. 12.00 traktowane będą jako złożone dnia następnego. Powyższa zmiana 

umożliwi Wykonawcy optymalne zaplanowanie dostaw do Zamawiającego z uwzględnieniem 

całego planu dostaw realizowanych przez Wykonawcę. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy § 1 ust. 3 wzoru umowy oraz pkt 3.3. siwz na następujące: 

 

Było: 

Zamawiający będzie przekazywał zamówienie na dostawę kolejnej partii paliwa z 

wyprzedzeniem nie więcej jak niż dwa dni przed terminem realizacji dostawy. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość z jednodniowym wyprzedzeniem wskazania innych godzin 

przyjęcia oleju napędowego lub zmiany ilości dostaw. 

 

Powinno być  

Zamawiający będzie przekazywał zamówienie na dostawę kolejnej partii paliwa do godz. 12, 

z wyprzedzeniem nie więcej jak niż dwa dni przed terminem realizacji dostawy, zamówienia 

złożone po godzinie 12 traktowane będą jako złożone dnia następnego. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość z jednodniowym wyprzedzeniem wskazania innych godzin 

przyjęcia oleju napędowego lub zmiany ilości dostaw. 

 

 

Pytanie nr 10 Wykonawcy: 

Proszę o potwierdzeni, czy realizacja dostaw będzie odbywała się w dni robocze od 

poniedziałku do piątku? 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający potwierdza, że realizacja dostaw będzie odbywała się w dni robocze od 

poniedziałku do piątku zgodnie z zapisami pkt 3.3. siwz oraz § 1 ust. 3 wzoru umowy.  

 

 

Pytanie nr 11 Wykonawcy: 
Proszę o doprecyzowanie zapisu w SIWZ 3.3 oraz wzór umowy § 3 „ W uzasadnionych 

przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw również w innych dniach /-/” 

Prosimy o doprecyzowanie w jakich uzasadnionych przypadkach ? 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce oraz w związku z licznymi obostrzeniami, 

część linii kursu autobusów za zawieszane, w niektórych przypadkach są dokładane kursy, 

lub zwiększane ilości autobusów na trasach. Wspomniane zmiany są niezależne od 

Zamawiającego, ww. zapis pozostawia pole manewru i dostosowanie ilości zamawianego 

paliwa do aktualnie występującej sytuacji.   

 

 

Pytanie nr 12 Wykonawcy: 

Czy pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i 

biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz.1189). 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i 

biopaliw ciekłych zgodnie z tekstem jednolitym tego dokumentu ogłoszonym w Dz.U. z 2014 

poz. 1035.  

 

 

Pytanie nr 13 Wykonawcy: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na pobieranie próbek z zaworów spustowych po uprzednim 

spuszczeniu ok. 300 litrów paliwa za pomocą specjalnej końcówki (próbopobieralnika) 

przeznaczonej do tego celu? Nadmieniamy, że spuszczenie tej ilości paliwa przed pobraniem 

próbki jest konieczne aby próbka była miarodajna.  

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na pobieranie próbek z zaworów spustowych po uprzednim 

spuszczeniu ok. 300 litrów paliwa za pomocą specjalnej końcówki (próbopobieralnika) 

przeznaczonej do tego celu. 

 

 

Pytanie nr 14 Wykonawcy: 

Czy zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem dedykowanej do 

tego celu aplikacji elektronicznej, którą zamawiający nieodpłatnie udostępni zamawiającemu. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na składanie zamówień za pośrednictwem dedykowanej do 

tego celu aplikacji elektronicznej, którą Wykonawca nieodpłatnie udostępni zamawiającemu. 

Zamawiający przewidział powyższe w § 2 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do siwz).  
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Pytanie nr 15 Wykonawcy: 

Proszę o doprecyzowanie, czy to Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczanie 

pojemników w celu poboru prób paliwa. Jeżeli tak, to czy istniej możliwość pozostawię 

większej partii pojemników na próby? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z zapisami pkt. 3.11 siwz oraz § 1 ust. 12 wzoru umowy: Wykonawca zobowiązany 

jest do udostępnienia Zamawiającemu  pojemników w celu pobrania próbki paliwa.  

Zamawiający dodaje następujące zdanie: 

Wyrażamy zgodę na dostarczenie pojemników na dwa pobrania próbki paliwa i sukcesywne 

uzupełnienie zużytych pojemników. 

 

 

Pytanie nr 16 Wykonawcy: 

Prosimy o informacji, czy pobór prób z paliwem będzie dokonywany przy każdej dostawie ? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Pobór prób z paliwem nie będzie dokonywany przy każdej dostawie. 

 

 

Pytanie nr 17 Wykonawcy: 

Prosimy o wyrażenie zgody aby to Zamawiający dokonywał poboru próbek z paliwem oraz 

ich plombowania. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia pkt. 3.11 siwz oraz § 1 ust. 2 wzoru umowy: 

 

Było: 

Zamawiający ma prawo wyrywkowo pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie w celu 

dokonania oceny jakościowej. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 

Zamawiającemu pojemników w celu pobrania próbki paliwa. Pojemniki na próbki muszą 

spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie sposobu 

pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 2014 poz. 1035). Pobranie 

próbki nastąpi w obecności osoby dostarczającej paliwo i przez nią będzie plombowane w 

obecności upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń paliwo uznane zostanie za niezgodne z zamówieniem i zwrócone Wykonawcy 

na jego koszt z wymogiem natychmiastowego dostarczenia nowego, czystego paliwa. 

Zamawiający dopuszcza wcześniejsze dostarczenie 2 kpl. Pojemników na próbki a dalsze 

sukcesywne dostarczanie nowych następować będzie w miarę zużywania wcześniejszych. 

 

Winno być: 

Zamawiający ma prawo wyrywkowo pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie w celu 

dokonania oceny jakościowej. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 

Zamawiającemu pojemników w celu pobrania próbki paliwa. Pojemniki na próbki muszą 

spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie sposobu 

pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz. U. 2014 poz. 1035). Czynność 

pobrania i plombowania próbki będzie realizowana przez Wykonawcę w obecności 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń 

paliwo uznane zostanie za niezgodne z zamówieniem i zwrócone Wykonawcy na jego koszt z 

wymogiem natychmiastowego dostarczenia nowego, czystego paliwa. Zamawiający 

dopuszcza wcześniejsze dostarczenie 2 kpl. Pojemników na próbki a dalsze sukcesywne 

dostarczanie nowych następować będzie w miarę zużywania wcześniejszych. 
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Pytanie nr 18 Wykonawcy: 

Prosimy o potwierdzenie, że badania próbek będą dokonywane przez niezależne 

akredytowane laboratorium. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający potwierdza, że badania próbek będą dokonywane przez niezależne 

akredytowane laboratorium.  

 

 

Pytanie nr 19 Wykonawcy: 

Zdaniem Wykonawcy zastrzeżone przez zamawiającego kary umowne są wygórowane. W 

związku z tym: 

Prosimy o zmniejszenie kary umownej określonej w § 6 ust. 4 - z dotychczasowych 30 000,00 

zł na 15 000,00 zł. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

 

Pytanie nr 20 Wykonawcy: 

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg o którym mowa w  SIWZ 3.7 oraz wzór umowy 

§ 1 ust.7 dotyczący tego że autocysterna, która będzie dostarczała paliwo, przed pierwszą 

dostawa dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie legalizowanych 

przepływomierzy), jeżeli  Wykonawca przy każdej dostawie na żądanie Zamawiającego 

okaże dokumenty potwierdzające legalizację przepływomierza ? 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zmienia zapisy pkt 3.7. siwz oraz  § 1 ust.7 wzoru umowy na następujący:  

„Wykonawca przed pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, 

że autocysterna, którą będzie dostarczane paliwo posiada legalizowany przepływomierz, 

dotyczy to również w przypadku zmiany autocysterny. Dokumenty potwierdzające legalizację 

można dosłać jako skany za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w § 2 ust. 2 

umowy”. 

 

 

Pytanie nr 21 Wykonawcy: 

Czy zamówienia będą składane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy? 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Tak, zamówienia będą składane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy. 

 

Pozostałe zapisy siwz bez zmian.  

Prokurent  

Dyrektor ds. technicznych i przewozów 
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