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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411202-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Przemyśl: Paliwa
2020/S 170-411202
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Lwowska 9
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jacek Rybak
E-mail: przetargi@mzk.przemysl.pl
Tel.: +48 166783044
Faks: +48 166769511
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.mzk.przemysl.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywne dostawy paliw płynnych
Numer referencyjny: PH.261.3.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
09100000 Paliwa

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnych dostaw paliw płynnych: oleju napędowego ON
(standardowego), oleju napędowego ON (o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych), benzyny
bezołowiowej Pb-95, gazu LPG, oraz gazu propan-butan w butlach 11 kg.
Wykonawcza dostarczy przedmiot zamówienia na koszt własny do magazynu Zamawiającego, tj. stacji paliw
zlokalizowanej przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyślu.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 757 375.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy paliw płynnych
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
09134100 Olej napędowy

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja paliw Zamawiającego zlokalizowana w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 9

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnych dostaw nw. paliw płynnych:
3

— oleju napędowego ON (standardowy, właściwy do warunków klimatycznych) w ilości około 2 120 m przez
okres 12 miesięcy,
3

— oleju napędowego ON (o polepszonych własnościach niskotemperaturowych) w ilości około 50 m przez
okres 12 miesięcy,
3

— benzyny bezołowiowej Pb-95 w ilości około 675 m przez okres 12 miesięcy.
Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania
Zamawiającego.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – stacja paliw Zamawiającego zlokalizowana w Przemyślu przy ul.
Lwowskiej 9.
Zamawiający zastrzega, że w miejsce realizacji zamówienia może w toku realizacji umowy zostać rozszerzone
o dodatkową stację paliw zlokalizowaną w granicach administracyjnych Przemyśla.
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu, nr sprawy: PH.261.3.2020
Strona 6 z 27
2) Oferowane paliwa muszą spełniać wymogi jakościowe dla paliw ciekłych określone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z
2015 r., poz. 1680) oraz w polskiej normie:
— olej napędowy (ON standardowy) – PN-EN 590,
— olej napędowy (ON o polepszonych wł. niskotemperaturowych) – PN-EN 590,
— benzyny Pb-95 – PN-EN 228.
3) Oferowane przez Wykonawcę paliwa muszą spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na
terenie Polski.
4) Warunki płatności dla paliw płynnych.
Płatność należna za wykonanie umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
na podstawie faktur VAT, z zachowaniem cen i terminów określonych przez strony w umowie. Zamawiający
wymaga, by termin dokonania wpłaty wynosił 30 dni od dnia wystawienia faktury.
5) Cena oferty dla paliw płynnych:
— podstawą ustalenia ceny jednostkowej netto paliw będzie cena ogłoszona przez PKN „ORLEN” S.A. na
oficjalnej stronie internetowej na dzień 14 lipca 2020 r, którą należy podać w formie określonej na formularzu
oferty stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej specyfikacji, pomniejszoną o stałe rabaty. Oficjalną stronę
internetową można znaleźć pod adresem: http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/,
— w trakcie realizacji umowy cena jednostkowa paliw ustalana będzie jako obowiązująca w dniu dostawy na
podstawie cen paliw netto, ogłaszanych przez PKN „ORLEN” S.A. (zgodnie z § 3 projektu umowy – Załącznik nr
6A).
6) Okres realizacji umowy.
Umowa będzie realizowana w okresie 12 miesięcy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi ono 250 000,00 PLN dla części I
zamówienia.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawy gazu propan-butan (LPG)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09133000 Skroplony gaz ropopochodny (LPG)

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja paliw Zamawiającego zlokalizowana przy ul. Lwowskiej 9 w Przemyślu

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnych dostaw gazu LPG – właściwego dla warunków
klimatycznych – w ilości łącznej około 400 000 litrów przez okres 12 miesięcy. Miejscem realizacji przedmiotu
zamówienia jest stacja paliw Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 9.
Dostawa będzie odbywać się na warunkach określonych w projekcie umowy (Załącznik 6B do SIWZ).
2) Warunki płatności
Płatność należna za wykonanie umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
na podstawie faktur VAT, z zachowaniem cen i terminów określonych przez strony w umowie. Zamawiający
wymaga, aby termin płatności wynosił 30 dni od dnia wystawienia faktury.
3) Okres realizacji umowy
Umowa będzie realizowana w okresie 12 miesięcy.
4) Wymagania formalne co do dopuszczenia w obrocie
Oferowane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie
Polski. Oferowany gaz LPG musi spełniać wymagania jakościowe dla skroplonego gazu LPG zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Energetyki z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu
skroplonego (LPG) (Dz.U. z 2016 r., poz. 540).
5) Cena oferty:
— podstawą ustalenia ceny będzie cena netto gazu LPG ogłoszona przez „ORLEN Paliwa” dla województwa
podkarpackiego na oficjalnej stronie internetowej na dzień 14 lipca 2020 r., którą należy podać w formie
określonej na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, pomniejszonej o stały
rabat. Oficjalną stronę internetową można znaleźć pod adresem: http://www.orlenpaliwa.com.pl/PL/notowania/,
— w trakcie realizacji umowy cena gazu LPG za jeden litr ustalana będzie jako obowiązująca w dniu dostawy
na podstawie cen netto autogazu ogłaszanych przez „ORLEN Paliwa” dla województwa podkarpackiego
(zgodnie z § 3 projektu umowy – Załącznik nr 6B).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi ono 12 000,00 PLN dla części II
zamówienia.

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
09122000 Propan i butan

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Stacja paliw Zamawiającego zlokalizowana w Przemyślu przy ul .Lwowskiej 9

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sukcesywnych dostaw gazu propan-butan w butlach 11 kg w
łącznej ilości około 4 000 szt. przez okres 12 miesięcy.
Cząstkowe dostawy gazu w butlach winny odbywać się na zamówienie złożone przez Zamawiającego. Termin
realizacji dostawy będzie uzgadniany przez strony – jednak nie później niż 48 godzin od złożenia zamówienia.
Dostarczony gaz propan-butan w butlach ma spełniać wymagania jakościowe zgodnie z normą PN-EN 589.
Wykonawca wydzierżawi nieodpłatnie Zamawiającemu na czas trwania umowy w dobrym stanie technicznym i
estetycznym, legalizowane butle stalowe oraz kontenery stalowe do przechowywania gazu.
Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – stacja paliw Zamawiającego zlokalizowana w Przemyślu przy ul.
Lwowskiej 9.
Zamawiający zastrzega, że w miejsce realizacji zamówienia może w toku realizacji umowy zostać rozszerzone
o dodatkową stację paliw zlokalizowaną w granicach administracyjnych Przemyśla.
2) Warunki płatności
Płatność należna za wykonanie umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na
podstawie faktur VAT, z zachowaniem cen i terminów określonych przez strony w umowie.
Wymagany termin płatności 30 dni od dnia wystawienia faktury.
3) Okres realizacji umowy
Umowa będzie realizowana w okresie 12 miesięcy.
4) Wymagania formalne co do dopuszczenia do stosowania w obrocie
Oferowane przez Wykonawcę paliwo musi spełniać warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie
Polski.
5) Cena oferty:
— podstawą ustalenia ceny będzie hurtowa cena gazu propan-butan w butlach publikowana na stronie
internetowej przez portal e-petrol.pl dla podkarpacia (publikacja na dzień 14 lipca 2020 r.), którą należy podać
w formie określonej na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, pomniejszonej o
stały rabat. Strona znajduje się pod adresem: https://www.e-petrol.pl/notowania/notowania-cen-hurtowych-butlilpg,
— dostawy gazu realizowane będą na podstawie ceny obowiązującej w dniu dostawy, podawanej przez epetrol.pl dla podkarpacia (zgodnie z § 2 projektu umowy – Załącznik nr 6C).

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi ono 3 000,00 PLN dla części III
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.1.6)

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 117-283185

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1
Nazwa:
Dostawy paliw płynnych
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
17/08/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SZIP TRADE, Grzegorz Przewarski
Adres pocztowy: ul. Janowska 82/23
Miejscowość: Biała podlaska
Kod NUTS: PL811 Bialski
Kod pocztowy: 21-500
Państwo: Polska
E-mail: biuro@sziptrade.pl
Adres internetowy: http://sziptrade.pl/
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 9 083 610.00 PLN
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Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:
Dostawy gazu propan-butan (LPG)
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
19/08/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM
Adres pocztowy: Dobrut 18B
Miejscowość: Orońsko
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-505
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 556 000.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:
Dostawy gazu propan-butan w butlach 11 kg
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
19/08/2020

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
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Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Marian Janiszek i Wspólnicy Spółka Jawna MAR-ROM
Adres pocztowy: Dobrut 18B
Miejscowość: Orońsko
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-505
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 117 765.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
1) ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT;
2) zaniechania publikacji cen paliw na wskazanym w SIWZ portalu, odpowiednio do rodzaju paliwa;
3) rozszerzenia miejsca realizacji zamówienia o dodatkowe stacje paliw zlokalizowane w granicach
administracyjnych miasta Przemyśla.
2. Sporządzona oferta musi zawierać wymagane dokumenty i załączniki, w tym w szczególności:
1) formularz oferty, zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; w przypadku składania oferty
przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy (firmy) oraz
dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę;
2) formularz JEDZ wymagany w rozdziale VII ust. 1 niniejszej specyfikacji;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na
ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem właściwego rejestru
lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp, jeżeli mają lub mieli
interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z ustawą czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą
elektroniczną), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).
5. Odwołanie wobec innych czynności 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 wniesieniu – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą
elektroniczną), albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób (pisemnie).
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej mocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania. Zastosowanie ma art. 27 ust. 2.
7. Skarga do sądu
1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
4) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7
dni od dnia jej otrzymania.
5) Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi
do sądu.
6) Sąd oddala skargę wyrokiem jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd
zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem, co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje
postanowienie.
7) Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok
lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
8) Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
9) Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści
orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
10) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.
Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się
odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa dział VI ustawy Pzp.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2020
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