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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rolnicza 244
Miejscowość: Łomianki
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-092
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Burgs
E-mail: przetargi@zwik-lomianki.pl 
Tel.:  +48 227513504
Faks:  +48 227517035
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik-lomianki.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zwik-lomianki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w drogach
dojazdowych do ul. Kościelna Droga – Etap 1.
Numer referencyjny: JRP/ZWIK/ZP/PN/08/02/2020

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w drodze dojazdowej
do ul. Kościelna Droga – działka nr ew. 1226/9, drodze dojazdowej do posesji przy Al. Chopina 28 – 28g oraz
26 – 26s, drodze dojazdowej do posesji przy ul. Kościelna Droga 14 – 14a, ul. Moniuszki (na odcinku od Al.
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www.epuap.gov.pl
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Chopina do ul. Kościelna Droga), drodze dojazdowej do posesji przy Al. Chopina 50 – 50a, ulicy Bacewicz,
drodze dojazdowej do ul. Kościelna Droga – działka nr ew. 1237/3, ul. Niemena, drodze dojazdowej do
posesji przy ul. Kościelna Droga 38 – 38n, ul. Mozarta, ul. Bogusławskiego, ul. Kamińskiego (na odcinku od
ul. Kościelna Droga do wysokości działki nr ew. 56/1), ul. Bacha, Elsnera, drodze dojazdowej do posesji przy
ul. Kościelna Droga 45 – 45c, drodze dojazdowej do posesji przy ul. Kościelna Droga 52 – 52r oraz budowa
technologicznego przewodu tłocznego w ul. Wiślanej (na odcinku od ul. Szczytowej do ul. Warszawskiej).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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: PL913
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Łomianki - drogi dojazdowe do ul. Kościelna Droga (zgodnie pkt 38 SIWZ - Opis Przedmiotu
Zamówienia).

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
ścieków w drodze dojazdowej do ul. Kościelna Droga – działka nr ew. 1226/9, drodze dojazdowej do posesji
przy Al. Chopina 28 – 28g oraz 26 – 26s, drodze dojazdowej do posesji przy ul. Kościelna Droga 14 – 14a,
ul. Moniuszki (na odcinku od Al. Chopina do ul. Kościelna Droga), drodze dojazdowej do posesji przy Al.
Chopina 50 – 50a, ulicy Bacewicz, drodze dojazdowej do ul. Kościelna Droga – działka nr ew. 1237/3, ul.
Niemena, drodze dojazdowej do posesji przy ul. Kościelna Droga 38 – 38n, ul. Mozarta, ul. Bogusławskiego,
ul. Kamińskiego (na odcinku od ul. Kościelna Droga do wysokości działki nr ew. 56/1), ul. Bacha, Elsnera,
drodze dojazdowej do posesji przy ul. Kościelna Droga 45 – 45c, drodze dojazdowej do posesji przy ul.
Kościelna Droga 52 – 52r oraz budowa technologicznego przewodu tłocznego w ul. Wiślanej (na odcinku od ul.
Szczytowej do ul. Warszawskiej).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na:
Budowie sieci wodociągowej wraz z armaturą w ww. ulicach oraz włączenie wybudowanej sieci do miejskiej
infrastruktury wodociągowej w Łomiankach.
Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, wraz z uzbrojeniem oraz przepompowniami ścieków oraz
włączenie wybudowanej sieci do miejskiej infrastruktury kanalizacyjnej w Łomiankach.
Wykonanie systemu monitoringu pracy przepompowni oraz wykonanie przyłączy energetycznych (zasilania)
ww. pompowni.
odbudowanie nawierzchni dróg i terenów gminnych i prywatnych po przeprowadzonych pracach wodociągowo –
kanalizacyjnych do stanu istniejącego przed rozpoczęciem prowadzenia robót, ze szczególnym uwzględnieniem
terenów właścicieli prywatnych zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, stosownych pozwoleniach na zajęcie pasa drogowego dla odpowiednich ulic oraz zgodnie z
wymaganiami Burmistrza Łomianek dotyczącymi prac polegających na odtworzeniu dróg po robotach wodno –
kanalizacyjnych.
Kompleksowej obsłudze geodezyjnej przedmiotu zamówienia.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla wybudowanej infrastruktury.
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Opracowaniu i uzgodnieniu z właściwymi jednostkami projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji
przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia wraz z uzasadnieniem jego celowości:Przedmiotem zamówienia jest
wybudowanie:
Odcinków sieci wodociągowej, oznaczonych w dokumentacji technicznej jako odcinki:
wg1a-wg7 (droga dojazdowa do ul. Kościelna Droga – działka nr ew. 1226/9),
wc1-wc27 (droga dojazdowa do posesji przy Al. Chopina 28 – 28g oraz 26 – 26s),
wa1-wa8 (droga dojazdowa do posesji przy ul. Kościelna Droga 14 – 14a),
wk1-wk27 (ul. Moniuszki),
wj1-wj6 (droga dojazdowa do posesji przy Al. Chopina 50 – 50a),
w32a-Hp9 (ulicy Bacewicz),
w35a.1-Hp11 (droga dojazdowa do ul. Kościelna Droga – działka nr ew. 1237/3),
w41a-w41.40 (ul. Niemena),
w40a-w40.14 (droga dojazdowa do posesji przy ul. Kościelna Droga 38 – 38n),
w47a-w47.17 (ul. Mozarta),
w48a-w48.20; w48.15-w48.15.3; w48.11-w48.11.7; w48.10-w48.10.5; w48.6-w48.6.6; w48.2-w48.2.3 (ul.
Bogusławskiego),
w55a.1-Hp20 (ul. Kamińskiego),
w58a-w58.27 (ul. Bacha),
w65a-w65.28; w65.14-w65.8.4; w65.15-w65.9.3 (ul. Elsnera),
w27.1-Hp8 (droga dojazdowa do posesji przy ul. Kościelna Droga 45 – 45c),
wraz ze wszystkimi odrzutami bocznymi tych odcinków sieci do granic nieruchomości gruntowych oraz armaturą
i uzbrojeniem w ww. ulicach, składających się z:
Odcinków sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków, oznaczonych w dokumentacji
technicznej jako odcinki:
ki8a-C106B (droga dojazdowa do ul. Kościelna Droga – działka nr ew. 1226/9),
ki4-C55 (droga dojazdowa do posesji przy Al. Chopina 28 – 28g oraz 26 – 26s),
ki2-C29 (droga dojazdowa do posesji przy ul. Kościelna Droga 14 – 14a),
P3-E14; Sist-SrozP3;

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin Wykonania Przedmiotu Zamówienia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Okres Rękojmi / Waga: 5
Cena - Waga: 80

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 342
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
dot. pkt II 2.13
Zadanie stanowi element Projektu, który przewidziany jest do współfinansowania ze środków pomocowych Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

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 warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w kwocie nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł (słownie: jeden
milion pięćset tysięcy złotych 00/100).
2. posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tj. posiada polisę, a w przypadku jej braku
inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna dokumentu nie
może być mniejsza niż
5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z
Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w
pkt 1 i 2
W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści
zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt 1 i 2
W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany
jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg
tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w D. U. U. E.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i zawodowe zapewniające należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał (ukończył) należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, której
przedmiotem było:
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PE o długości co najmniej 3000 mb i średnicy co najmniej Dn 110mm,
oraz
- wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o długości co najmniej 4000 mb i średnicy co najmniej Dn
200 mm,
oraz
- wbudowanie przepompowni ścieków o średnicy co najmniej Dn 1500 mm.
W/w roboty budowlane mogą być wykonane w ramach max. trzech robót budowlanych (umów).
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W odniesieniu do ROBÓT BUDOWLANYCH - należy podać ich rodzaj, daty i miejsca wykonania, dane
podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączyć dowody określające czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie w szczególności zawierające informacje o tym, czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
do realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym
Wykonawca, musi dysponować:
osobą Kierownika Budowy, który w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert nabył
łącznie co najmniej 24 miesiące doświadczenia na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej 1
zrealizowanej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej
i sieci kanalizacji sanitarnej oraz posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów
prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie
wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia
funkcji Kierownika Budowy, kierowania robotami budowlanymi) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień. - Liczba osób 1. Zamawiający wymaga, aby doświadczenie pełnienia funkcji kierownika
budowy na jednej inwestycji nie było krótsze niż 12 miesięcy.
osobą Kierownika Robót, który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert nabył łącznie co
najmniej 12 miesięcy doświadczenia na stanowisku kierownika robót przy realizacji co najmniej 1 zrealizowanej
roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej oraz posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów
prawa (lub uprawnienia w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych wydane na podstawie
wcześniej obwiązujących przepisów, wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie pełnienia
funkcji Kierownika Robót kierowania robotami budowlanymi) jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień. - Liczba osób 1.Zamawiający wymaga, aby doświadczenie pełnienia funkcji kierownika robót
na jednej inwestycji nie było krótsze niż 6 miesięcy.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp, oraz na podstawie przesłanek
fakultatywnych art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w pkt. 8
SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7 SIWZ wykonawca dołącza do
oferty aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie nr 1 w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy
2014/25/UE (dalej: „JEDZ" lub „Jednolity Dokument") w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SIWZ,
dostępny na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl/

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 200 000,00 zł [słownie:
dwieście tysięcy 00/100].

https://espd.uzp.gov.pl/
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Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej oferty z VAT (brutto) podanej w
Formularzu Oferty.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Forma wynagrodzenia zgodna z SIWZ (w tym z Formularzem Ofertowym).
Rozliczenia przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi oraz faktura końcową zgodnie z
zapisami umowy (pkt 37 SIWZ).

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres
umocowania).

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z zapisami określonymi w pt 37 SIWZ

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

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

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: 16/04/2020
Czas lokalny: 11:00

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: 16/04/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Łomiankach, przy ul. Rolniczej 244 w pokoju na piętrze –
Sekretariat.
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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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Przedmiot zamówienia podzielony jest na etapy:
Etap I – wykonanie robót budowlanych
Etap II – rozliczenie robót budowlanych
Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
Wykonawca może zaoferować termin wykonania zamówienia:
1 WARIANT
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 312 dni od dnia
podpisania umowy:
Etap I – wykonanie robót budowlanych do 270 dni od dnia podpisania umowy
Etap II – rozliczenie robót budowlanych do 21 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
robót budowlanych.
Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 21 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu
odbioru końcowego nie zawierającego wad.
LUB
2 WARIANT
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do 342 dni od dnia
podpisania umowy:
Etap I – wykonanie robót budowlanych do 300 dni od dnia podpisania umowy
Etap II – rozliczenie robót budowlanych do 21 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
robót budowlanych.
Etap III – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 21 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu
odbioru końcowego nie zawierającego wad.
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, tzn. ich oferty nie zostały odrzucone a
Wykonawcy nie zostali wykluczeni z udziału w postępowaniu, Komisja Przetargowa dokona oceny ich ofert
zgodnie z następującymi kryteriami oceny ofert:
C= Cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia = 80%
T = Termin wykonania przedmiotu zamówienia = 15%
R = Okres Rękojmi = 5%
zgodnie z zapisami pkt 20 SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z zapisami SIWZ oraz ustawą Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ
Adres pocztowy: UL. POSTĘPU 17 A
Miejscowość: WARSZAWA
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/03/2020

www.uzp.gov.pl
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