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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26405-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Konin: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2020/S 013-026405

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
Adres pocztowy: ul. Sulańska 13
Miejscowość: Konin
Kod NUTS: PL414
Kod pocztowy: 62-510
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosława Michalak
E-mail: zam.pub@mzgok.konin.pl 
Tel.:  +48 632468179
Faks:  +48 632469291
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mzgok.konin.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.mzgok.konin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka odpadami komunalnymi

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Koninie w latach 2020 i 2021 wraz z dostawą materiałów i części zamiennych
Numer referencyjny: DZ.361-1/2020

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zam.pub@mzgok.konin.pl
http://mzgok.konin.pl
http://bip.mzgok.konin.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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50000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu okresowego Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Koninie, w latach 2020 i 2021 w szczególności:
a) wykonanie przeglądu okresowego,
b) dokonanie niezbędnych napraw oraz dostawa i wymiana części uzgodnionych z Zamawiającym w celu
utrzymania ciągłości ruchu zakładu,
c) przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych instalacji w 2020 roku,
d) dostawa do magazynu części wskazanych przez Zamawiającego, które nie zostały bezpośrednio
zamontowane lub stanowią uzupełnienie stanów magazynowych części będących w posiadaniu Zamawiającego
i wydanych do bieżącego remontu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ część II pkt 4.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego ZTUOK wraz z dostawą materiałów i części zamiennych
w roku 2020 i 2021 oraz modernizacja w 2020 r. systemu czyszczenia kotła - cz. kotłowa
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Koninie - ul. Sulańska 13.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakresem prac podczas przeglądu rocznego jest czyszczenie oraz wykonanie niezbędnych napraw i wymiany
zużytych elementów i urządzeń kotła, stwierdzonych w czasie eksploatacji oraz podczas inspekcji zewnętrznej i
wewnętrznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ (część II pkt 4 ppkt 4.5.1.)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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
Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
— Cena (C): waga 98 %,
— Termin wykonania prac remontowych wymagających postoju zakładu (T): waga 2 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego ZTUOK wraz z dostawą materiałów i części zamiennych
w 2020 r. i 2021 r. oraz modernizacja w 2020 r. systemu odbioru popiołu- urz.oczyszczania splin
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
MZGOK Sp.zo.o. w Koninie - ul. Sulańska 13.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakresem prac podczas przeglądu rocznego jest wykonanie niezbędnych napraw i wymiany zużytych
elementów i urządzeń instalacji oczyszczania spalin oraz kotła pomocniczego stwierdzonych w czasie
eksploatacji oraz podczas inspekcji zewnętrznej i wewnętrznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarty jest w SIWZ (część II pkt 4 ppkt 4.5.2.)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2021
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
Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
— Cena (C): waga 98 %,
— Termin wykonania prac remontowych wymagających postoju zakładu (T): waga 2 %.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie rocznego przeglądu i remontu okresowego ZTUOK wraz z dostawą materiałów i części zamiennych
w 2020 r. i 2021 r. oraz modernizacja w 2020 roku kieszeni odwadniającej - urządz. elektroenerget
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
50000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. w Koninie - ul. Sulańska 13

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakresem prac podczas przeglądu rocznego jest wykonanie niezbędnych napraw i wymiany zużytych
elementów i urządzeń instalacji stwierdzonych w czasie eksploatacji oraz podczas inspekcji zewnętrznej i
wewnętrznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ (część II pkt 4 ppkt 4.5.3.)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2021
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
Przy ocenie ofert Zamawiający kierował się będzie kryteriami:
— Cena (C): waga 98 %,
— Termin wykonania prac remontowych wymagających postoju zakładu (T): waga 2 %.

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:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca posiada uprawnienia zgodnie z ustawą o dozorze
technicznym z dnia 21.12.2000 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 667) do prowadzenia działalności w zakresie:
Dla części I
1) naprawy kotłów parowych, stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i
zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i
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zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów pary łączących kocioł z
turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych,
rurociągów technologicznych,
2) modernizacji podestów ruchomych, suwnic, wciągników, wyciągarek, wózków jezdniowych.
Dla części II
1) naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych dla materiałów ciekłych zapalnych,
elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych
2) modernizacji podestów ruchomych, suwnic, wciągników, wyciągarek, wózków jezdniowych.
Dla części III
Naprawy zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych dla materiałów ciekłych zapalnych,
rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych,
rurociągów przesyłowych, rurociągów technologicznych,
Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada
aktualne uprawnienia zgodnie z ustawą o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 667) wymaganych w
postępowaniu. dla części I, części II i części III
W przypadku składania oferty wspólnej warunek zostanie uznany, gdy jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał ww. uprawnienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
110 000 000,00 PLN:
— dla części I - minimum 50 000 000,00 PLN,
— dla części II - minimum 30 000 000,00 PLN,
— dla części III - minimum 30 000 000,00 PLN.
W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część Zamawiający wymaga, aby warunek ten został spełniony
w odniesieniu do każdej części, na którą składane są oferty.
Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
wymaganą w postępowaniu w odniesieniu dla części I, części II i części III.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku składania oferty wspólnej - dokument może złożyć jeden z wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia, ale także dwóch (lub więcej) wykonawców jeżeli przedłożą polisy ubezpieczeniowe na
łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wskazana przez zamawiającego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Doświadczenie
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje minimum jedną usługę polegającą na pracach
remontowych w zakresie remontu urządzeń elektroenergetycznych wykonaną/wykonywaną dla sektora
elektroenergetycznego o wartości:
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— dla Części I – 1 500 000,00 PLN,
— dla Części II – 800 000,00 PLN,
— dla części III – 800 000,00 PLN.
W przypadku złożenia ofert na więcej niż jedną część Zamawiający wymaga, aby warunek ten został spełniony
w odniesieniu do każdej części, na którą składane są oferty.
Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada -
wykaz wykonanych usług......... wraz z dowodami, że usługi te wykonane zostały należycie. W przypadku
składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają
wspólnie.
b) Wykaże, że dysponuje narzędziami/urządzeniami technicznymi umożliwiającymi realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości.
Zamawiający nie opisuje tego warunku.
c) Skieruje do wykonania zamówienia osoby zdolne do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości
- Wymagania w zakresie tego warunku szczegółowo zostały opisane w SIWZ część IV pokt 6.II.3 lit. c
Na okoliczność potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada wykaz
osób skierowanych do realizacji zamówienia........ W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaz ten składają wspólnie.

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:
Warunki realizacji zamówienia zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ (dla każdej części). Zmiany postanowień
umowy zawarte są w § 14 załącznika nr 5

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

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: 28/02/2020
Czas lokalny: 09:00

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:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie - ul. Sulańska 13 (budynek A sala
konferencyjna)

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1.Zgodnie z art.24 ust.8 ustawy Wyk. może
dokonać procedury "self cleaning".
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia aktualnych na
dzień złożenia nw. dokumentów:
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.
W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia.
2. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej, dokument ten muszą złożyć
wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
3. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
4. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Informacje zawarte w oświadczeniu JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia w zakresie pkt 3 – 4 zawarte są w
treści JEDZ.
Uwaga! Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów w/w dokumentów.
II. Wymagane w postępowaniu wadium: - 244 000,00 PLN,
W tym:
— dla części I - 150 000,00 PLN,
— dla części II - 40 000,00 PLN,
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— dla części III - 54 000,00 PLN,
III. Dokumenty podmiotów zagranicznych określone zostały w SIWZ część IV pkt 19.
IV. Zasady polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów określone zostały w SIWZ część IV pkt 6.3
- 6.9
V. Wykonawca składa wraz z ofertą JEDZ w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanycm podpisem
elektronicznym. Zasady składania JEDZ określone zostały w SIWZ część V pkt 7.
VI. Zasady ochrony danych osobowych określone zostały w SIWZ część XVIII
VII. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie w postaci elektronicznej o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
VIII. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu:https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
zam.pub@mzgok.konin.pl 
Szczegółowe zasady określa SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia, jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w
terminie 15 dni, jeżeli została przesłana w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zam.pub@mzgok.konin.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/01/2020

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

