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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:160008-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania
2018/S 072-160008

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów
ul. Franciszka Klimczaka 2
Warszawa
02-797
Polska
Tel.:  +48 224434942
E-mail: wilanow.wzz@um.warszawa.pl 
Faks:  +48 224435040
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wilanow.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wilanow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych
Numer referencyjny: 13/WOŚ/2018

II.1.2) Główny kod CPV
90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:wilanow.wzz@um.warszawa.pl
www.wilanow.pl
www.wilanow.pl
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Zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów
m.st. Warszawy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 825 512.00 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
90630000
90610000
90914000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ dostępnej na stronie internetowej
Zamawiającego www.wilanow.pl.
1. Zakres prac obejmuje:
1.1. Utrzymanie, w tym zapobieganie śliskości i gołoledzi, dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących
w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy:

1.1.1. Posypywanie chlorkiem sodu o gęstości 10 g/m2 oraz posypywanie chlorkiem sodu z chlorkiem wapnia

o gęstości 10g/m2 a także nawilżanie solanką dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów [używane
mieszaniny chlorku sodu i chlorku wapnia powinny być w stosunku wagowym: 4:1 – 80 % NaCl + 20 %
CaCl2 lub 2:1 – 67 % NaCl + 33 % CaCl2. Powyższe proporcje chlorku sodu i wapnia określone zostały w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków,
jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach] – wg załącznika nr 2b: „Wykaz dróg

przeznaczonych do posypywania chlorkiem sodu 10 g/m2 a także nawilżanie solanką będących we władaniu
m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w latach 2018-2020”.
1.1.2. Posypywanie piaskiem z niewielką domieszką soli dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st.
Warszawy (maksymalne dopuszczalne stężenie soli

5 g/m2) – wg załącznika nr 2c „Wykaz dróg przeznaczonych do sypania piaskiem z niewielką domieszką soli,
będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w
latach 2018-2020”.
1.1.3. Posypywanie piaskiem dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy– wg załącznika
nr 2d „Wykaz dróg przeznaczonych do posypywania piaskiem, będących we władaniu m.st. Warszawy
znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów – cykliczna realizacja w latach 2018-2020”.
1.1.4. Odśnieżanie mechaniczne dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o łącznej
długości 75,869 km i szerokości do 5 m (wg załącznika nr 2a), w sposób umożliwiający swobodny spływ wód
roztopowych do studzienek (wg załącznika nr 4).
Ulice (zawarte w załączniku 2a): Marconich, Wiktorii Wiedeńskiej, Kubickiego, Koralowa, Petyhorska,
Biwakowa, Leżakowa, Młocarni, Murawy, Namioty, Niedzielna, Odpoczynek, Wycieczka, Wyprawy, Brodzik,

www.wilanow.pl
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Obornicka dojazd do posesji nr 13A i 15A (jezdnie o niewielkiej szerokości - od 3 do 3,2 m) należy odśnieżać
wyłącznie przy pomocy „małego” sprzętu.
1.1.5. Odśnieżanie ręczne chodników będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie

Dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni 63 706 m2 (załącznik nr 3a).
1.1.6. Odśnieżanie mechaniczne i ręczne parkingów, placów i skwerów będących
We władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów.

O łącznej powierzchni 12 365 m2 (załącznik nr 3b).
1.1.7. Zapobieganie śliskości i gołoledzi dróg będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na

terenie Dzielnicy Wilanów - mechaniczne posypywanie mieszanką chlorku sodu o gęstości 10 g/m2, mieszanką

chlorku sodu z chlorkiem wapnia o gęstości posypywania 10 g/m2 oraz nawilżania solanką (załącznik nr 2b),
piaskiem z niewielką domieszką soli (załącznik nr 2c) lub piaskiem (załącznik nr 2d).
1.1.8. Zapobieganie śliskości i gołoledzi chodników (załącznik nr 3a) oraz parkingów, placów i skwerów
(załącznik nr 3b) będących we władaniu m. st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów –
ręczne i mechaniczne posypywanie piaskiem lub mieszanką chlorku sodu z chlorkiem wapnia o gęstości

posypywania 10 g/m2 – chodnik i parking na ul. St. Kostki Potockiego oraz Zieleniec przy Dębach Pamięci do
sypania wyłącznie piaskiem

(7 016 m3) Wykonawca zobowiązany jest, aby wszyscy pracownicy, łącznie z pracownikami na zastępstwo,
wykonujący czynności związane z realizacją zamówienia, o których mowa w pkt. 1.1 ppkt 1.1.1, 1.1.2., 1.1.3.,
1.1.4., 1.1.6., 1.1.7. załącznika nr 1 do umowy, byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Norma emisji spalin / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2018
Koniec: 30/04/2020
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
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł
00/100) najpóźniej do dnia, w którym upływa ostateczny termin składania ofert do godz. 12:00.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności
zawodowe do wykonywania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca wykazał, że:
Posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej.
— w zakresie odbierania odpadów komunalnych o numerze kodu:
20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne,
20 03 03 – odpady z zamiatania ulic i placów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Brak wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych należycie wykonuje co
najmniej 1 usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg o wartości każdej z nich minimum 500 000,00 PLN
brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) - w przypadku, jeżeli wartość zamówienia wyrażona została w
umowie w walucie innej niż polski złoty – równowartość tej kwoty w złotych brutto wg średniego kursu złotego w
stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Zamawiający wymaga załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
— dysponuje co najmniej dwoma pojazdami umożliwiającymi płużenie oraz zapobieganie śliskości poprzez
stosowanie rodzajów środków dopuszczonych do stosowania na drogach publicznych, określonych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków,
jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Wszystkie pojazdy wykorzystywane w
ramach świadczenia usługi muszą posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie
normy EURO 4 lub wyższej (EURO 5, EEV, 6, z napędem hybrydowym lub elektrycznym). Zamawiający
dopuszcza również użytkowanie pojazdów z napędem hybrydowym lub elektrycznym. W przypadku gdy
pojazdy nie posiadają certyfikatu EURO 4, ale osiągnęły ten sam standard w wyniku modyfikacji, Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ten fakt.
(norma EURO stanowi kryterium postępowania przetargowego);
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający wymaga w niniejszym postepowaniu, aby Wykonawca załączył:
1) wypełniony formularz oferty o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ wraz z
formularzami cenowymi.
2) oryginał Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o treści zgodnej
Z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiający
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (wg Załącznika nr 2 do SIWZ).
3) oryginał potwierdzenia wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, zgodnie
Z punktem VI SIWZ.
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4) Dowody, o których mowa w punkcie VII C SIWZ w przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa.
5) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa
spółki cywilnej, itp.) potwierdzający iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty,
6) W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
W postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22 a ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą oryginał pisemnego zobowiązania tych
podmiotów, potwierdzającego oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Wykonawca wykaże, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje czynności, których wskazane zdolności dotyczą (czy
będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału.
W postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu, podmiot ten zobowiązany będzie
zrealizować przedmiot, którego zasoby udostępniane dotyczą.
Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9 Rozporządzenia.
7) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – należy dostarczyć w terminie 3 dni od
dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert. Wykonawca zobowiązany
jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w Załączniku
nr 3 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.
3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału
W postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3.1 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunk

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:
Szczegóły realizacji umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Szczegóły dotyczące aukcji elektronicznej znajdują si w Rozdziale V.C SIWZ. Adres platformy aukcyjnej: http://
aukcje.um.warszawa.pl.
Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
— posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows
8/Windows 10 bądź nowszy),
— być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz.

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: 17/05/2018
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 17/05/2018
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Urząd m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, adres: ul. Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, Wydział
Obsługi Mieszkańców, stanowisko obsługi bezpośredniej nr 14-17- należy pobrać numerek - litera „B”, godziny
pracy Urzędu: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00, w poniedziałek dyżur Wydziału Obsługi Mieszkańców do
godziny 18.00.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Koniec 2019 roku.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

http://aukcje.um.warszawa.pl
http://aukcje.um.warszawa.pl
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VI.3) Informacje dodatkowe:
3.2 Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o
których mowa w pkt III.A.1 SIWZ.:
3.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.2.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3.2.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
3.2.4. w celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu;
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa w pkt 3.2.1 – 3.2.4
zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ww. ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

