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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439170-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Piaseczno: Wysokowydajne pojazdy silnikowe
2017/S 211-439170

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 39
Piaseczno
05-500
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Pawłowska Mucha
Tel.:  +48 227015400
E-mail: przetarg@pwikpiaseczno.pl 
Faks:  +48 227015404
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pwikpiaseczno.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pwikpiaseczno.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.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci
kanalizacji sanitarnej z odzyskiem wody (recykling).
Numer referencyjny: 15/2017

II.1.2) Główny kod CPV
34140000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetarg@pwikpiaseczno.pl
www.pwikpiaseczno.pl
www.pwikpiaseczno.pl
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do
hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej z odzyskiem wody (recycling).
Data produkcji przedmiotu zamówienia (podwozia i zabudowy): nie wcześniej niż 2017 r.

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: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalnego dwufunkcyjnego do
hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej z odzyskiem wody (recycling).
Data produkcji przedmiotu zamówienia (podwozia i zabudowy): nie wcześniej niż 2017 r.

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: 5
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
Sekcja II.2.5) ogłoszenia: Kryteria udzielenia zamówienia: Cena całkowita brutto oferty – 88 %, Czas reakcji
serwisu w okresie gwarancji na zabudowę – 3 %, Termin dostawy przedmiotu zamówienia – 9 %.
Sekcja II.2.7) ogłoszenia: Okres obowiązywania zamówienia: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia
został dostarczony w ciągu 20 tygodni od dnia udzielenia zamówienia (podpisania umowy).

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 udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt
23) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „ustawa Pzp”.



Dz.U./S S211
03/11/2017
439170-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 7

03/11/2017 S211
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 7

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) – pkt
8) ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia, o
których mowa w ust. 1. i ust. 2. powyżej musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie. Zamawiający bada czy
wobec podmiotu, na zdolnościach którego polega Wykonawca nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – pkt 22) ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) – pkt 8) Ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w jednolitym europejskim dokumencie
zamówienia dołączonym do oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu, sporządzonym zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7
z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
dalej: „JEDZ”.W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wymóg złożenia JEDZ dotyczy każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu oraz
spełniania, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
składa JEDZ dotyczące tych podmiotów (dotyczy także Sekcji III.1.2) ogłoszenia i Sekcji III.1.3) ogłoszenia).
Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków przedkładane w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), pkt 14) i pkt
21) ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5) i pkt 6) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
2) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, 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) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 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.
4) Odpis 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 Pzp.
Ciąg dalszy w Sekcji VI.3) ogłoszenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:



Dz.U./S S211
03/11/2017
439170-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 7

03/11/2017 S211
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 7

1. Potwierdzą posiadanie minimalnego rocznego obrotu ze sprzedaży w okresie ostatnich trzech lat obrotowych,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wysokości co najmniej 1 500 000 PLN
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) rocznie.
2. Potwierdzą posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000 PLN (słownie: jeden
milion pięćset tysięcy złotych).
Warunki opisane w ust. 1 – ust. 2 powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1 – ust.
2 może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i
oświadczeń zawartych w JEDZ.
Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków przedkładane w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Część sprawozdania finansowego, tj. w szczególności rachunek zysków i strat, w przypadku, gdy
sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu zgodnie z przepisami o rachunkowości to wraz z
opinią biegłego rewidenta o tym sprawozdaniu finansowym albo jego części, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające na przykład obroty
oraz aktywa i zobowiązania, z okresu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, za ten okres, potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w Sekcji
III.1.2) ust. 1 powyżej.
2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500
000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).
Uwaga:
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, o których mowa w pkt 1) lub pkt 2) powyżej, może
złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu
opisanego odpowiednio przez Zamawiającego w Sekcji III.1.2) ust. 1 i Sekcji III.1.2) ust. 2 ogłoszenia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej dwa zamówienia, każde polegające na dostawie co
najmniej jednego fabrycznie nowego pojazdu specjalnego o podobnym charakterze rzeczowym do przedmiotu
zamówienia, to jest dotyczące dostawy fabrycznie nowego pojazdu pracującego w systemie z przemiennikiem
ciśnienia i jednostopniowym odzyskiem wody, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN (słownie: jeden milion
pięćset tysięcy złotych) netto każde.
Uwaga: Odnośnie ww. dwóch zamówień Zamawiający wskazuje, że nie dopuszcza, aby Wykonawca wykazywał
doświadczenie, powołując się łącznie na dwie lub większą liczbę umów jako jedno zamówienie. Każde z ww.
dwóch zamówień musi być zrealizowane na podstawie nie więcej niż jednej umowy. Zamawiający dopuszcza,
aby wszystkie albo niektóre z ww. dwóch zamówień zostały zrealizowane na podstawie tej samej umowy, przy
czym w takim wypadku wartość każdego zamówienia z osobna, a nie umowy, musi być nie mniejsza niż 1 500
000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) netto.
Warunek opisany w ust. 1 powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o których mowa w ust. 1 może polegać
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na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona
oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń zawartych w
JEDZ.
Dokumenty na potwierdzenie spełniania ww. warunków przedkładane w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp:
1) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, spełniających warunek określony w Sekcji III.1.3)
ust. 1 powyżej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane. Do każdego zamówienia wymienionego w wykazie należy załączyć dowody określające czy
dostawy zostały wykonane należycie. Zamawiający wskazuje, iż dowodami, o których mowa powyżej są:
a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców
o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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
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Data: 15/12/2017
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: 15/12/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno.

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:
Sekcja IV.2.6) ogłoszenia: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
Sekcja III.1.1) ogłoszenia: dalsza treść postanowienia odnoszącego się do dokumentów jakie ma przedłożyć
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp:
5) Oświadczenie 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 – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
7) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5) i pkt 6) ustawy Pzp.
8) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy Pzp.
9) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Sekcji III.1.1) ogłoszenia składa dokumenty opisane w §7 rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126, dalej jako „rozporządzenie”).
W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób
mających miejsc zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty, o których mowa w
§8 rozporządzenia.
W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez
Zamawiającego do oferty należy dołączyć karty katalogowe zabudowy oraz pomp zawierające w szczególności
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nazwę producenta oraz model pompy ssącej i pompy ciśnieniowej, parametry ww. pomp opisane odpowiednio
w pkt 1 i 2 „Układ ssania” Tomu III Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik A Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) oraz w pkt 1 „Układ wysokociśnieniowy” Tomu III Opis przedmiotu Zamówienia – Załącznik
A SIWZ, zdjęcie pomp oraz schematy działania pomp.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia powyższy obowiązek dotyczy każdego z Wykonawców.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, które zostały szczegółowo opisane w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/10/2017

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

