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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87 – 100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz
85-010
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kominiak
Tel.: +48 523705718
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Faks: +48 523705716
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu
Budowlana 40
Inowrocław
88-100
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Królikowska
Tel.: +48 523574261
E-mail: m.krolikowska@zdw-bydgoszcz.pl
Faks: +48 523574261
Kod NUTS: PL617
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW
Inowrocław w 2019 r.
Numer referencyjny: ZDW.RDW1.12.361.02.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
77211400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Zamówienie zostało podzielone na dwa etapy:
I etap obejmuje:
- oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu przekazanym przez
Zamawiającego
- wycinkę drzew na głębokość 20 cm poniżej poziomu pobocza,
- frezowanie pni,
-zabezpieczenie i oznakowanie ściętego drzewa i gałęzi do czasu wywozu dłużyc i gałęzi oraz oczyszczenia
pasa drogowego.
II etap obejmuje:
- wywóz dłużyc, gałęzi i karpin poza pas drogowy,
- oczyszczenie pasa drogowego po wycince drzew,
- zakup pozyskanego drewna od Zamawiającego zgodnie z wyceną rzeczoznawcy,
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w pierwszej kolejności Etap I, a po zakończeniu przystąpić do
realizacji Etapu II. Zamawiający wymaga, aby wycinka drzew odbywała się kompleksowo w ramach jednej
drogi, dopiero po wycięciu wszystkich drzew przewidzianych do wycinki w ramach jednej drogi, Wykonawca
może przystąpić do wycinki na kolejnej drodze.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 50 834.10 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi wojewódzkie województwa Kujawsko - pomorskiego administrowane przez RDW Inowrocław zgodnie z
załącznikiem nr 10 do SIWZ

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Nazwa zamówienia: „Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich
administrowanych przez RDW Inowrocław w 2019r.”
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ
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CPV 77.21.14.00- 6 – Usługi wycinania drzew
2.Zamówienie podzielono na dwa etapy:
I etap obejmuje:
- oznakowanie terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu przekazanym przez
Zamawiającego
- wycinkę drzew na głębokość 20 cm poniżej poziomu pobocza,
- frezowanie pni,
-zabezpieczenie i oznakowanie ściętego drzewa i gałęzi do czasu wywozu dłużyc i gałęzi oraz oczyszczenia
pasa drogowego.
II etap obejmuje:
- wywóz dłużyc, gałęzi i karpin poza pas drogowy,
- oczyszczenie pasa drogowego po wycince drzew,
- zakup pozyskanego drewna od Zamawiającego zgodnie z wyceną rzeczoznawcy,
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w pierwszej kolejności Etap I, a po zakończeniu przystąpić do
realizacji Etapu II. Zamawiający wymaga, aby wycinka drzew odbywała się kompleksowo w ramach jednej
drogi, dopiero po wycięciu wszystkich drzew przewidzianych do wycinki w ramach jednej drogi, Wykonawca
może przystąpić do wycinki na kolejnej drodze.
3. Zakres zamówienia:
Etap I – 297 szt. drzew do wycięcia na drogach :
Nr 251 Juncewo – Inowrocław – 36 szt.
Nr 246 Paterek-Dąbrowa Biskupia – 37 szt.
Nr 254 Brzoza – Wylatowo – 96 szt.
Nr 266 Ciechocinek Sompolno – 23 szt.
Nr 400 Więcławice-Latkowo – 2 szt.
Nr 412 Tupadły – Kobylniki – 5 szt.
Nr 398 Złotniki Kuj. – Liszkowo – 8 szt.
Nr 249 Czarnowo- Droga nr 10 – 5 szt.
Nr 399 Liszkowo-Żelechlin – 1 szt.
Nr 394 Przyłubie – Solec Kuj.– 9 szt.
Nr 284 Stacja kolejowa Złotniki Kuj. -droga 25– 4 szt.
Nr 204 Stacja kolejowa Solec Kuj. -droga nr 249– 1 szt.
Nr 253 Łabiszyn – Murczyn - 2 szt.
Nr 397 Otorowo - Makowiska – 3 szt.
Nr 262 Kwieciszewo – Szyszłowo – 18 szt.
Nr 252 Inowrocław – Zakrzewo – 25 szt.
Nr 255 Pakość – Strzelno – 22 szt.
4. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków
realizacji zamówienia i miejsca wykonywanej usługi. W celu dokonania oględzin drzewostanu przewidzianego
do wycinki oraz pni do frezowania Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar zawierający lokalizację drzew.
5. Wykonawca zobowiązany jest zakupić od Zamawiającego drewno pozyskane z wycinki.
Orientacyjna - szacunkowa ilość pozyskanego drewna:
- drewno – 234,10 m3
- gałęzie – 240,39 mp
6. Wyceny rzeczywistej wielkości i wartości pozyskanego drewna dokona biegły rzeczoznawca na zlecenie i
koszt Zamawiającego w trakcie realizacji usługi.
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7. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. XXVII
SIWZ w zakresie realizacji zamówienia –
a) 3 pilarzy
b) 2 pracowników do kierowania ruchem podczas realizacji zamówienia
c) 1 kierowcę – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym powyżej 3,5 T lub
ciągnikiem z zestawem przyczep,
d) 1 osobę posiadającą aktualne uprawnienia do pracy na wysokościach.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia (IIetap) / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności faktury VAT / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 50 834.10 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 16/10/2019
Koniec: 13/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
a) Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje udzielanie zamówienia, jednakże
w wysokości nie większej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu
podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia.
b) II.2.6) Szacunkowa wartość-podana została wartość netto, która nie uwzględnia 50% przewidywanego
zamówienia, o którym mowa w art 67 ust.1 pkt 6 ustawy

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1.3.1. W zakresie zdolności technicznej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim potencjałem
technicznym. Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego
wykonania udzielanego zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, iż dysponuje lub będzie
dysponował w czasie wykonania umowy (wraz z informacją o podstawie dysponowania):
a) pilarką mechaniczną – szt. 3, lub sprzętem równoważnym
b) ciągnikiem z przyczepą o ładowności równej lub większej 3,5 T
lub samochodem ciężarowym o ładowności równej lub większej 3,5 T – szt. 1, lub sprzętem równoważnym
c) podnośnikiem koszowym o wysokości podnoszenia do 16,00 m – szt. 1, lub sprzętem równoważnym
d) frezarką do pni – 1 szt,
lub sprzętem równoważnym
1.3.2. W zakresie zdolności zawodowej:
a) Doświadczenie zawodowe:
Wykonawca w celu zweryfikowania przez Zamawiającego jego zdolności do należytego wykonania udzielanego
zamówienia oraz oceny spełnienia warunku musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 latach przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub
wykonuje należycie przynajmniej 2 usługi polegające na wycince drzew, przy czym wartość brutto każdej usługi
(w ramach jednej umowy) powinna wynosić co najmniej 30 000,00 zł brutto.
b) Kwalifikacje zawodowe:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
a) 3 pilarzami - osoby posiadające uprawnienia do obsługi pił mechanicznych,
b) 2 pracownikami do kierowania ruchem podczas realizacji zamówienia - osoby posiadające aktualne
uprawnienia do zatrzymywania i kierowania ruchem wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego lub
równoważne,
c) 1 kierowcą – osoba posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym powyżej 3,5 T lub
ciągnikiem z zestawem przyczep,
d) 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia do pracy na wysokościach;
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zawarte w Istotnych Postanowieniach Umowy będących załącznikiem do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
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IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 09:45

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/07/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław – Pokój nr 4
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Osobami upoważnionymi są członkowie komisji przetargowej i wszystkie
zainteresowane osoby.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu dostępnego pod następującym adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
dostępnego pod następującym adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2.Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
a)dot.przedmiotu zamówienia:Marta Pokacka tel. 52 357-42-61 e-mail: m.pokacka@zdw-bydgoszcz.pl
b)dot.procedury przetargowej:Małgorzata Królikowska tel. 52 357-42-61 e-mail:m.krolikowska@zdwbydgoszcz.pl
3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
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6.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
7.Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są
na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
8.Komunikacja elektroniczna nie wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne.
9.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych
00/100);
9.2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto zamawiającego na rachunek
wadiów prowadzony przez: PKO BP S.A. nr rachunku: 16 1020 1475 0000 8302 0093 7482.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.1.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a)nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
b)cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
c)w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej
cenie;
d)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
e)postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI Ustawy Pzp:
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie Ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
5. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie
drugie Ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.
11ust. 8.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 6 i 7 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość
jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie
10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.
9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Ustawy
Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby
Odwoławczej,przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/04/2019

