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1. Pr zedm iot Zamówienia:
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
I etapu prac obejmujących adaptację pomieszczeń budynku technologicznego w strukturze Węzła
Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej S.A.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:
a) dokonanie wizji lokalnej i zapoznanie ze stanem istniejącym budynków, a następnie
wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia,
b) wykonanie projektu koncepcyjnego w oparciu o „Wytyczne i wymagania do projektowania –
Dostosowanie pomieszczeń Hali BTG dla potrzeb użytkowych komórki obrotu
zagranicznego planowanej do uruchomienia w strukturze WER – ETAP I” (stanowiące
załącznik nr 1 do umowy) i inne przekazane przez Zamawiającego dokumenty. Projekt
koncepcyjny będzie przedmiotem oceny Zamawiającego i stanowić będzie podstawę do
podjęcia przez niego decyzji o dalszej realizacji prac projektowych. Zatwierdzony przez
Zamawiającego projekt koncepcyjny będzie warunkować dalszą realizację umowy,
c) wykonanie projektu budowlanego (w oparciu o zatwierdzony projekt koncepcyjny) wraz
z kompletem niezbędnych uzgodnień i opinii technicznych stanowiących podstawę do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
d) wykonanie (w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego projekt budowlany) projektu
wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysów
inwestorskich oraz przedmiarów robót,
e) przeniesienia na rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych do projektu
koncepcyjnego, całości dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz każdej ich części składowej, ze szczególnym
uwzględnieniem prawa Zamawiającego do dowolnej adaptacji lub wykorzystania całości
ww. dokumentacji lub dowolnej jej części w innych realizacjach w jednostkach
organizacyjnych Poczty Polskiej S.A.
3. Forma opracowania przedmiotu zamówienia:
a) opracowania projektowe wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072). Projekt budowlany
i wykonawczy należy wykonać zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, opiniami, uzgodnieniami
oraz innymi wymaganiami dla kompletności projektów (w formie utrwalonej na piśmie oraz
1 egz. na płycie CD, część graficzna w programie Autocad LT 2000 lub innym
współpracującym z tym programem - pliki z rozszerzeniem *dwg oraz w formacie PDF,
część opisowa w programie Microsoft Word lub innym współpracującym programie - pliki
z rozszerzeniem *doc oraz w formacie PDF). Jednocześnie projekt ma posłużyć
Wykonawcy do wykonania robót, a Inwestorowi do wyegzekwowania realizacji robót.
Opracowania projektowe (w formie wydruków) należy wykonać w następującej ilości:
b) Projekt koncepcyjny - 2 egzemplarze
c) Projekt budowlany – 6 egzemplarzy
d) Projekt wykonawczy – 4 egzemplarze
e) do każdego egzemplarza projektu budowlanego należy dołączyć informację dotyczącą
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) jeżeli
specyfika robót wymaga wykonania takiego opracowania (w formie utrwalonej na piśmie
oraz 1 egz. na płycie CD w programie Microsoft Word lub innym współpracującym z tym
programem - pliki z rozszerzeniem *doc oraz w formacie PDF).
f) dla poszczególnych projektów Wykonawca wykona w trzech egz. specyfikację techniczną
wykonania i odbioru robót (w tym zestawienie norm, wg których należy wykonać roboty)
stosownie do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „Szczegółowy
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zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz.U. 2004 nr 202 poz.
2072) w formie utrwalonej na piśmie oraz 1 egz. na płycie CD w programie Microsoft Word
lub innym współpracującym z tym programem - pliki z rozszerzeniem *doc oraz w formacie
PDF.
g) w części kosztorysowej Wykonawca po wykonaniu projektu i uzgodnieniu z Zamawiającym
danych wyjściowych do kosztorysowania, wykona w 3 egz. przedmiar robót stosownie do
przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „Szczegółowy zakres i forma
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072
z dnia 02 września 2004 r.), który umożliwi oferentom sporządzenie szczegółowego
kosztorysu ofertowego oraz wykona 2 egz. kosztorysów inwestorskich, zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 2004 nr
130 poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym,
(przedmiary i kosztorysy należy wykonać w systemie kosztorysowym NORMA lub innym
współpracujących z programem NORMA PRO 4.19 - pliki z rozszerzeniem *.ath - w formie
utrwalonej na piśmie oraz na dyskietce lub płycie CD).
Wyżej wymienione opracowania należy wykonać z podziałem na poszczególne branże:
budowlana, sanitarna, elektryczna, niskoprądowa.
4. Podstawa opracowania.
Przedsięwzięcie inwestycyjne „Dostosowanie pomieszczeń Hali BTG dla potrzeb użytkowych
komórki obrotu zagranicznego planowanej do uruchomienia w strukturze WER ETAP I” obejmuje
zakresem – wykonanie adaptacji pomieszczeń hali budynku technologicznego w strukturze Węzła
Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej S.A. w Lublinie na potrzeby zmian w organizacji
stanowisk pracy w strukturze Węzła Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej S.A. w Lublinie.
Podstawą opracowania założeń programowych są:
– udostępniona dokumentacja projektowa budynku BTG. Przed przystąpieniem do
projektowania należy wykonać inwentaryzację w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia.
– projekt technologii i wymagania techniczno-użytkowe jednostek organizacyjnych Poczty
Polskiej S.A. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego opracowania
5. Inwestor – Poczta Polska S.A. w ramach której działa Region Pionu Infrastruktury w Lublinie,
ul. W. Moritza 2, 20-900 Lublin.
6. Lokalizacja inwest ycji :
Kompleks budynków Poczty Polskiej położony jest na terenie działek 1/82; 1/80; 1/5; 1/13 przy
ul. Moritza 2, 20-900 Lublin, w jego skład wchodzą:
a) Hala BTG o powierzchni użytkowej
17 408,57 m2 stanowiąca lubelski Węzeł
Ekspozycyjno-Rozdzielczy usług pocztowych.
b) Budynek BB - Budynek biurowy o powierzchni użytkowej 1 850,73 m2 pełniący funkcję
obsługi administracyjno-biurowej Poczty Polskiej.
c) Budynek BTM - Budynek techniczno-magazynowy o powierzchni użytkowej 2184,58 m2.
d) Budynek BW -Budynek wartowni z kwaterami noclegowymi, oraz funkcją kontrolną wejścia
o powierzchni użytkowej 1425,31 m2
Tereny przyległe na których posadowione są ww. zabudowania posiadają odpowiednią
infrastrukturę i pozwalającą na ich właściwą obsługę.
7. Ogólna charakter yst yka inwestycji:
Przewiduje się dokonanie dla potrzeb użytkowych komórki obrotu zagranicznego - planowanej do
uruchomienia w strukturze WER Poczty Polskiej S.A. w Lublinie - adaptacji pomieszczeń budynku
BTG w celu spełnienia wymagań i potrzeb przyszłych użytkowników, obejmującej swoim zakresem
następujące roboty budowlane:

-4-

– przebudowę lub rozbudowę instalacji sanitarnych (wentylacyjnej, centralnego ogrzewania)
w pomieszczeniach podlegających przystosowaniu do nowych potrzeb użytkowych,
– przebudowę lub rozbudowę instalacji hydrantowej i wod-kan (jeśli wystąpi taka potrzeba),
– rozbudowę instalacji ciepła technologicznego na hali BTG w celu dogrzania nowo
tworzonych stanowisk pracy i zasilenia nagrzewnic kurtyn powietrznych,
– rozbudowę lub wymianę części istniejących zimnych kurtyn powietrznych (zlokalizowanych
nad dokami rozładunkowymi w zachodniej części hali BTG) na kurtyny ciepłe,
– przewidzieć rozwiązanie izolacyjne platform doków przeładunkowych dla samochodów
ciężarowych w hali BTG (termoizolacja z uszczelnieniem po obwodzie platform),
– przewidzieć rozwiązanie izolacyjne doków załadunkowych na styku ze skrzynią ładowną

samochodu,
– rozbudowę instalacji elektrycznej w tym: istniejących tablic zasilających o dodatkowe
obwody dla potrzeb oświetlenia i gniazd 230V,
– rozbudowę systemu BMS o dodatkowe elementy ,
– rozbudowę tablic zasilania dedykowanego o dodatkowe obwody zasilania sieci logicznej,
– wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych dla doświetlenia miejsc pracy
w wydzielonej strefie pracy rozdzielni listowej oraz opracowywania przesyłek zagranicznych,
– przebudowę istniejących szatni na poziomie antresoli w celu wydzielenia pomieszczeń pod
potrzeby funkcjonariuszy celnych przez wydzielenie przestrzeni ściankami wraz z montażem
drzwi i pracami towarzyszącymi lub ewentualną rozbudowę antresoli o dodatkowe niezbędne
pomieszczenia higieniczno sanitarne,
– przebudowę oświetlenia dla pomieszczeń szatni w związku z wydzieleniem pomieszczeń,
– reorganizację systemu kontroli dostępu w tym zainstalowanie punktów kontroli dostępu
w nowopowstałych pomieszczeniach i powierzchniach magazynowych
– w związku ze zwiększeniem zatrudnienia, przeanalizować istniejące pomieszczenia jadalni
pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami i ewentualnie dostosować je do
obowiązujących przepisów i nowych wymagań.
Szczegółowy opis i graficzne przedstawienie wszystkich stref związanych z potrzebami
i funkcjonowaniem planowanego WER Lublin, zawiera załącznik nr 1 – Podstawowe założenia
funkcjonalno-użytkowe dla utworzenia komórki obrotu zagranicznego w wydziale ekspedycyjnorozdzielczym w Lublinie.

8. Wytyczne dotyczące branż oraz pozostałej infrastruktury technicznej
8.1. Branża budowlana:
a) przebudowa pomieszczeń szatni na antresoli:
W obrębie istniejących pomieszczeń szatni męskiej i damskiej zaprojektować wydzielenie
odseparowanych pomieszczeń (analogicznie do załączonej koncepcji przebudowy szatni WER
stanowiącej załącznik nr 2 do ”Podstawowych założeń funkcjonalno-użytkowych dla utworzenia
komórki obrotu zagranicznego w wydziale ekspedycyjno-rozdzielczym”):
szatnię męską nr 1 (49 mężczyzn), szatnię męską nr 2 (15 mężczyzn),
szatnię damską nr 1 (21 kobiet), szatnię damską nr 2 (30 kobiet).
Wyżej podana liczba osób wskazuje szacunkowe zatrudnienie i zapotrzebowanie w obecnej
chwili. W rozplanowaniu pomieszczeń należy zarezerwować powierzchnię do użytku dla
dodatkowo zwiększonego zatrudnienia (o ok. 5 osób w każdym z pomieszczeń).
zaplanować rozbudowę systemu kontroli dostępu odpowiednio dla każdego z ww
pomieszczeń.
w pomieszczeniach przebudowywanej antresoli projektować posadzki z rulonowych
(zgrzewanych dla otrzymania szczelnych posadzek) homogenicznych wykładzin
obiektowych PCV do zastosowań dla bardzo dużej intensywności ruchu i posiadających
stosowne atesty oraz spełniające normy na ognioodporność, antyelektrostatyczność,
trwałość barw, odporność na ścieranie, chemiczną oraz na odkształcenia,
uzupełnienia ścian gk, sufitu podwieszanego wykonywać z materiałów niepalnych lub
niezapalnych, niekapiących.
b) Zapewnienie właściwej temperatury pracy przy stanowiskach załadunkowych:
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wykonanie izolacji termicznej platform doków przeładunkowych dla samochodów
ciężarowych w hali BTG (termoizolacja płaszczyzn stalowych platform doków
przeładunkowych z uszczelnieniem po obwodzie),
redukcja strat ciepła na stanowiskach załadunkowych (zaznaczono w załączniku nr 1
do ”Podstawowych założeń funkcjonalno-użytkowych dla utworzenia komórki obrotu
zagranicznego w wydziale ekspedycyjno-rozdzielczym”), z zaproponowaniem rozwiązania
– (np. zastosowanie śluz uszczelniających pneumatycznych).
c) Założenia ogólne:
przy projektowaniu stosować średniej jakości standardy wykończenia i wyposażenia
technicznego, aby koszty przebudowy/dostosowania nie były zbyt wysokie,
dokonać inwentaryzacji podlegających adaptacji przestrzeni oraz pomieszczeń
i uwzględnić w przygotowanej dokumentacji konieczność wykonania robot malarskich
emulsyjnych,
na stanowiskach pracy zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia sztucznego – wg
obowiązujących przepisów,
należy przewidzieć ewentualna rozbudowę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wg obowiązujących przepisów,
należy uwzględnić rozbudowę istniejących zabezpieczeń BHP i PPOŻ w nowym
układzie pomieszczeń.
8.2. Branża elektryczna:
Zakres opracowania dotyczy niezbędnego wyposażenie i usytuowania stanowisk pracy tj:
zaprojektować instalację elektryczną dla pomieszczeń szatni,
rozbudowa sieci logicznej dla stanowisk rejestracji przesyłek w IPS urządzeń biurowych
dla stanowisk pracy wraz z zasilaniem dedykowanym DATA 230V,
rozbudowy instalacji elektrycznej, w tym istniejących tablic zasilających o dodatkowe
obwody dla potrzeb oświetlenia i gniazd 230V,
rozbudowa systemu BMS o dodatkowe elementy,
rozbudowa istniejącego systemu p.poż. o dodatkowe czujniki zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
rozbudowa tablic zasilania dedykowanego o dodatkowe obwody zasilania sieci
logicznej,
wykonanie dodatkowych punktów oświetleniowych dla doświetlenia miejsc pracy
w wydzielonej strefie pracy rozdzielni listowej oraz opracowywania (odpraw celnych)
przesyłek zagranicznych,
wykonanie dodatkowych gniazd zasilających ogólnych 230V,
przebudowa oświetlenia dla pomieszczeń szatni w związku z wydzieleniem
pomieszczeń,
rozbudowa istniejącego systemu SKD lub wykonanie nowego
wymiana istniejącego domofonu przed wejście do budynku biurowego, na domofon 3przyciskowy w technologii IP z trzema słuchawkami unifon.
a) Zasilanie budynku
W ramach zadania należy wykonać bilans mocy elektrycznej zainstalowanej
oraz zapotrzebowanej dla całego kompleksu przy ul. Moritza 2, zwłaszcza pod kątem
montażu urządzeń sanitarnych (grzewczo-wentylacyjnych). Jeśli zapotrzebowanie na moc
elektryczną przekracza moc przyłączeniową należy określić zmianę warunków przyłączenia
do sieci PGE Dystrybucja S.A. i ująć zalecenia w przedmiotowej dokumentacji.

-6-

b) Rozdzielnie elektryczne
Należy zaprojektować rozbudowę istniejących rozdzielni elektrycznych i komputerowych.
W przypadku braku takiej możliwości zaprojektować nowe rozdzielnie elektryczne
i komputerowe obok istniejących.
c) Instalacje oświetlenia elektrycznego
We wszystkich pomieszczeniach i strefach pracy objętych opracowaniem należy dokonać
weryfikacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego pod kątem spełnienia obowiązujących
norm i przepisów. W przypadku niespełnienia zaprojektować nowe oświetlenie
w technologii LED zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Poczta Polska S.A.
planuje w przyszłości wymianę oświetlenia w całym kompleksie na energooszczędne LED
ze sterowaniem. W związku z tym, należy projektować oprawy LED dające możliwość
zastosowania zasilaczy DALI i sterowania BMS.
d) Instalacje zasilania 230V i obwodów komputerowych
Należy zaprojektować instalacje gniazd elektrycznych i gniazd zasilania gwarantowanego
wchodzących w skład stanowiskowego punktu elektryczno-logiczny PEL zgodnie
z wytycznymi.
Istniejące zestawy PEL należy zweryfikowa pod kątem wykorzystania do celów projektu.
Gniazda 230V projektować jako dwukrotne z bolcem ochronnym, w ilości dostosowanej
do przeznaczenia pomieszczenia.
e) Wewnętrzne sieci informatyczne i teletechniczne:
Zaprojektować switch z wkładką 1 szt. GBIC 1Gb/s multimod (zachowanie jednolitego
środowiska).
Ogólna charakterystyka PEL:
dwa gniazda RJ45 montowane w korycie kablowym 110x60mm,
trzy gniazda zasilające typu DATA z kluczem 230V montowane w korycie kablowym
110x60mm,
kable logiczne UTP kat 5e miedziane.
Należy dokonać rozbudowy istniejącego systemu p.poż. w pomieszczeniach, w których
wymagają tego obowiązujące normy i przepisy.
f) Rozbudowa systemu kontroli dostępu
Należy zaprojektować rozbudowę systemu kontroli dostępu lub wykonanie nowego
podsystemu. Opis przejść z SKD wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.
Wytyczne do projektowania systemu SKD zostaną przekazane na ręce wyłonionego
Wykonawcy.
g) Wymiana domofonu
W ramach opracowywanej dokumentacji projektowej należy przewidzieć wymianę
istniejącego domofonu zewnętrznego, znajdującego się przed wejściem głównym do
budynku biurowego, na domofon 3-przyciskowy w technologii IP w wykonaniu
zewnętrznym, wandaloodpornym.
Domofon powinien dawać możliwość komunikacji z n/w jednostkami.
- Informacja OCP (pomieszczenie 109/1 BB)
- Sekretariat OCP (pomieszczenie 111/2 BB)
- Pion Infrastruktury (pomieszczenie do ustalenia na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej).
h) Instalacje zasilające i sterownicze urządzeń wymienionych w opisach branży
sanitarnej i budowlanej
Należy zaprojektować instalacje do zasilania i sterowania urządzeń wymienionych
w opisach branży sanitarnej i budowlanej zgodnie z tworzonym projektem branży sanitarnej
i budowlanej.
Przyjmowane w projektach rozwiązania instalacyjne muszą spełniać wymagania dotyczące
oszczędności energii zawarte w odpowiednich przepisach techniczno –budowlanych.
8.3.

Branża sanitarna:

a) W pomieszczeniach i przestrzeniach technologii pocztowej w których pracownicy przebywają

dłużej niż 4 godziny należy zapewnić temperaturę powietrza nie niższą niż 20°C (o ile przepisy
nie wymagają inaczej) – w chwili obecnej zaprojektowane i rzeczywiście utrzymywane
temperatury powietrza wynoszą dla:
− zamkniętych pomieszczeń biurowych 20°C
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− otwartych przestrzeni hali 18°C

b)

c)

d)
e)

f)

g)

Dla zapewnienia powyższego należy wykonać bilans zapotrzebowania ciepła dla hali BTG
biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia wyższych temperatur powietrza w wyznaczonych
częściach hali i ograniczenie przenikania zimnego powietrza przez wybrane doki załadunkowe
(ok. 4 szt.) oraz zweryfikować i ewentualnie przebudować instalację ciepła technologicznego
i centralnego ogrzewania w budynku BTG. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę, że
część stanowisk pracy będzie znajdować się w bezpośredniej bliskości czynnych doków
rozładunkowych powodujących w okresie zimowym duże wychłodzenie najbliższych
przestrzeni. Nie przewiduje się zmian w istniejącej instalacji technologicznej kotłowni gazowo olejowej oraz rurociągach przesyłających ciepło pomiędzy budynkiem kotłowni i BTG.
Ze względu na planowane zwiększenie zatrudnienia o 200 osób na terenie obiektu WER Lublin
należy zweryfikować i uwzględnić w opracowaniach:
− ilości i parametry powietrza wentylacyjnego dla poszczególnych pomieszczeń i przestrzeni
objętych zmianami,
− ilość i wyposażenie pomieszczeń higienicznosanitarnych.
Ze względu na przebudowę niektórych pomieszczeń należy zweryfikować i ewentualnie
przeprojektować instalację hydrantową zapewniając jej zgodność z obowiązującymi
przepisami.
Przy projektowaniu lub przebudowie wentylacji należy zastosować urządzenia i wyposażenie
w wersji wyciszonej.
W zachodniej części hali nad bramami znajdującymi się w bliskiej odległości od stałych
stanowisk pracy należy wymienić istniejące kurtyny powietrzne na ciepłe lub rozbudować
istniejące kurtyny o nagrzewnice. Preferowane jest zastosowanie urządzeń z nagrzewnicami
wodnymi zasilanymi z istniejącej instalacji ciepła technologicznego.
W pomieszczeniach, w których ze względu na procesy technologiczne, zastosowane
urządzenia i przechowywane materiały wymagane jest utrzymanie stałych parametrów
powietrza należy zastosować urządzenia do chłodzenia powietrza.
Nowo projektowane urządzenia należy wyposażyć w stosowną automatykę i połączyć ją
z istniejącym systemem BMS. Automatyka ma umożliwiać miejscową zmianę parametrów
pracy (sterownik zlokalizowany w pobliżu obsługiwanych stanowisk pracy) oraz zdalną poprzez
BMS.

9. Ogólne wymagania przedmiotu zamówienia
Dokumentację obiektu należy sporządzić uwzględniając rozwiązania technologiczne,
konstrukcyjne i materiałowe określone przez inwestora w programie funkcjonalno-użytkowym oraz
„Podstawowych założeniach funkcjonalno-użytkowych dla utworzenia komórki obrotu
zagranicznego w wydziale ekspedycyjno-rozdzielczym” – załącznik nr 1.
Projekty wszystkich branż mają uwzględniać maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury,
instalacji i urządzeń (przebudowa, rozbudowa) oraz ewentualną budowę nowych instalacji
w zależności od oceny możliwości pozostawienia istniejących przeprowadzonej przez projektantów
na etapie projektowania. Dla modernizacji obiektu należy zapewnić właściwe rozwiązania zgodne
ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i normami oraz muszą spełniać
wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w odpowiednich przepisach techniczno –
budowlanych.
Załączniki:
1. Podstawowe założenia funkcjonalno-użytkowe dla utworzenia komórki obrotu zagranicznego
w wydziale ekspedycyjno-rozdzielczym – zał. nr 1

Wytyczne opracowali:
1. Inspektor nadzoru - Dominika Czabaj
2. Inspektor nadzoru - Jacek Woźniak
3. Inspektor nadzoru - Rafał Długosz
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