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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe "Piaseczno" Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kusocińskiego 4
Miejscowość: Piaseczno
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-500 Piaseczno
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ryszard Rosłon
E-mail: biuro@pc-u.pl
Tel.: +48 227500215
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pc-u.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pc-u.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/

I.6)

Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

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

Nazwa:
Projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienia agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w
Kotłowni PCU przy ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie
Numer referencyjny: Spr 1/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
31200000 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:

2/8

Celem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy zadania realizowanego
w systemie „pod klucz”, polegającego na zaprojektowaniu, zainstalowaniu
i uruchomieniu agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy elektrycznej 0,999 MW, lub 2 agregatów o
sumarycznej mocy elektrycznej 0,999 MW, przystosowanego do pracy przez 24h/d oraz przez 12m-cy/a.
Nowa instalacja musi spełniać wszelkie przewidziane i obowiązujące przepisy, standardy i wymagania zapisane
w polskim prawie.
Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwa do reprezentacji Zmawiającego przed urzędami i organami
administracji samorządowej i państwowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
Warunkiem niezbędnym jest dołączenie do oferty umowy serwisowej na pełen serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny (z podaniem harmonogramu przeglądów
i remontów, oraz kosztami czynności serwisowych oraz części zamiennych,
i materiałów eksploatacyjnych) z opcją przedpłat na wykonanie remontu kapitalnego.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31120000 Generatory

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
05-500 Piaseczno ul. Kusocińskiego 4

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Celem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy zadania realizowanego
w systemie „pod klucz”, polegającego na zaprojektowaniu, zainstalowaniu
i uruchomieniu agregatu kogeneracyjnego gazowego o mocy elektrycznej 0,999 MW, lub 2 agregatów o
sumarycznej mocy elektrycznej 0,999 MW, przystosowanego do pracy przez 24h/d oraz przez 12m-cy/a.
Nowa instalacja musi spełniać wszelkie przewidziane i obowiązujące przepisy, standardy i wymagania zapisane
w polskim prawie.
Wykonawca otrzyma stosowne pełnomocnictwa do reprezentacji Zmawiającego przed urzędami i organami
administracji samorządowej i państwowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.
Warunkiem niezbędnym jest dołączenie do oferty umowy serwisowej na pełen serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny (z podaniem harmonogramu przeglądów
i remontów, oraz kosztami czynności serwisowych oraz części zamiennych,
i materiałów eksploatacyjnych) z opcją przedpłat na wykonanie remontu kapitalnego.
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie posiadane decyzje, analizy
i uzgodnienia dotyczące przedmiotu zamówienia.
3.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA – projektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie agregatu
kogeneracyjnego
Istotne postanowienia Umowy na projektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego
zapisano w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 – część opisowa do umowy na
projektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego.
3.3. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA – umowa serwisowa
Istotne postanowienia umowy serwisowej wskazano w załączniku nr 7 do SWZ.
3.4. Warunki gwarancji
Okres gwarancji co najmniej 36 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego
4. Termin wykonania zamówienia:
Uruchomienie musi być zakończone w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy. Przekazanie do
eksploatacji najpóźniej w terminie 4 tygodni od uruchomienia agregatu kogeneracyjnego.
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
Okres w miesiącach: 12
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.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający ubiega się o finansowanie zewnętrzne inwestycji, również w formie dotacji, leasingu, pożyczki.
Zamówienie dotyczy programu współfinansowanego ze środków zewnętrznych w ramach programu "Ciepło
Powiatowe" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamawiający ubiega się o
finansowanie zewnętrzne inwestycji, Szczegóły w pkt 33 SWZ
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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:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy przedstawią:
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia wykonawca przedstawi część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu
przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej
części sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania
finansowego, inne dokumenty określające średnie roczne obroty z bieżącej działalności (na podstawie
rachunków zysku i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) za ostatnie 2 lata obrotowe, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres.
Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, W przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców (np.: Konsorcjum, Spółki Cywilnej) o udzielenie niniejszego
zamówienia sytuacja ekonomiczna i finansowa oceniana będzie łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca przedstawi część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części
sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego,
inne dokumenty określające średnie roczne obroty z bieżącej działalności (na podstawie rachunków zysku
i strat pozycja przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) za ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł. za lata 2018
i 2019.
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną min.: 2 000 000,00 zł (słownie zł: dwa miliony złotych 00/100)
Jeżeli zapłata składki nie wynika z polisy, wówczas należy przedłożyć dowód dokonania opłacenia składki
wynikającej z polisy (np. polecenie przelewu, przekaz pocztowy itp.).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
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wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Według załącznika nr B do SWZ).
Wykazu osób, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami. (Wzór stanowi Załącznik nr C do SWZ).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Posiadają zdolność techniczną i zawodową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentują
wykonanie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
Wykonanie minimum 3 instalacji kogeneracyjnych o mocy nie mniejszej niż 0.5 MWe, w tym przynajmniej
jednej instalacji kogeneracyjnej z zastosowaniem kondensacji spalin, w okresie ostatnich trzech lat, przed
upływem terminu składania ofert. Jako instalację kogeneracyjną z zastosowaniem kondensacji spalin rozumie
się schłodzenie spalin za Agregatem Kogeneracyjnym poniżej 80°C
Prowadzenie minimum jednego serwisu agregatów kogeneracyjnych, o mocy nie mniejszej niż 0,5 MWe z
zapewnieniem dyspozycyjności na poziomie powyżej 92% w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem
terminu składania ofert.
Powyższe winno być przedstawione w formie wykazu dostaw , a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Wykaz należy wykazać według załączonego wzoru, korty stanowi załącznik nr B do SWZ.
Wykonawca przedstawi wykaz osób na stanowiskach nadzoru, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia stwierdzający, że osoby te posiadają uprawnienia których obowiązek posiadania nakłada
ustawa Prawo budowlane. Konieczne jest przedstawienie jednej osoby ze stosownymi uprawnieniami udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoba pełniąca funkcje kierownicze winna posiadać
uprawnienia budowlane bez ograniczeń i doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (projektu) zgodnie
z ustawą Prawo budowlane w specjalności właściwej dla powierzonej funkcji lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Na zaświadczeniu o członkostwie w Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa winno widnieć aktualne na dzień składania ofert ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej. Osoba ta będzie pełnić funkcję kierowniczą. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Dysponowane osoby należy wykazać wg wzoru, który stanowi załącznik nr C do SWZ.
III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium ustala się w łącznej wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).Wadium może być
wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
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Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca
się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. 3. Wadium wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji
lub poręczenia, o których mowa w pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej.5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
Zamawiającego w Banku nr konta nr konta 29 1240 6351 1111 0000 4809 5712. Szczegóły w pkt 8 SWZ
III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia. Szczegóły pkt 6.11 SWZ

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zał. nr 6
ZAŁĄCZNIKI do umowy na projektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu kogeneracyjnego.
zał. nr 1 część opisowa
zał. nr 2 gwarantowane parametry techniczne do wypełnienia przez wykonawców wraz z ofertą .
zał. nr 3 Specyfikacje techniczne do wypełnienia przez wykonawców wraz z ofertą.
Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy serwisowej zał.
nr 7

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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/04/2021
Czas lokalny: 10:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 22/07/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/04/2021
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Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021r., o godzinie 13.00 w siedzibie PCU Sekretariat. 05-500 Piaseczno, ul.
Kusocińskiego 4 czasu lokalnego
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie:
1) wypełniony Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr A do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób
podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie;
2) dowód wpłaty wadium. Oryginał wadium wniesionego w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, w gwarancjach bankowych, w gwarancjach ubezpieczeniowych lub w poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) – należy dołączyć do oferty przetargowej
lub złożyć w osobnej, odpowiednio oznaczonej kopercie wraz z ofertą przetargową;
3) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z
oryginałem notarialnie;
4) dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 6.11 SWZ.
5) wypełniony przez wykonawcę Harmonogram przeglądów i remontów i propozycję umowy serwisowej z
uwzględnieniem propozycji Zamawiającego wraz z czynności serwisowych, części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych
6) poprawnie wypełnione załączniki 2-3 do Umowy na projektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie agregatu
kogeneracyjnego gazowego o mocy 0,999 MWe w Kotłowni PCU przy ul. Kusocińskiego 4 w Piasecznie,
w szczególności Tabeli 2.2. Gwarantowane Parametry Techniczne Grupy B, Załącznika nr 2 do Umowy,
stanowiącej podstawę przyznania punktów za ocenę ofert.
7 ) wypełniony JEDZ
Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 6.12. SWZ:
Pozostałe dokumenty, tj. wymienione w punktach 6.1. do 6.5 SWZ wykonawcy będą musieli złożyć na każde
żądanie Zamawiającego w terminie 10 dni i w formie określonej w Rozporządzeniu z dnia 23.12.2020r Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 30.12.2020 poz. 2415)

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale IX ustawy Prawo zamówień
publicznych - Środki ochrony prawnej

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2021

