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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38563-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Krapkowice: Roboty budowlane
2018/S 019-038563

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Gmina Krapkowice
531413099
ul. 3 Maja 17
Krapkowice
47-303
Polska
Osoba do kontaktów: Sandra Robacka
Tel.:  +48 774531044
E-mail: s.robacka@meissner.net.pl 
Faks:  +48 774533139
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.krapkowice.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.krapkowice.pl/2510/2512/ogloszenia-o-przetargach-roboty-budowlane.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Krapkowice
531413099
ul. 3 Maja 17
Krapkowice
47-303
Polska
Osoba do kontaktów: Sandra Robacka
Tel.:  +48 774531044
E-mail: s.robacka@meissner.net.pl 
Faks:  +48 774533139
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.krapkowice.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:s.robacka@meissner.net.pl
http://www.krapkowice.pl
http://bip.krapkowice.pl/2510/2512/ogloszenia-o-przetargach-roboty-budowlane.html
mailto:s.robacka@meissner.net.pl
http://www.krapkowice.pl
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Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
"Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy Krapkowice, w
tym PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy" z podziałem na II Części
Numer referencyjny: PiRG.271.1.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj
polegających na Termomodernizacji wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy
Krapkowice, w tym PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy i został podzielony na dwie Części:
1) Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w ZSP w Kórnicy (Część I) - przedmiot niniejszego
zamówienia stanowi wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Kórnicy (adres obiektu budowlanego: ul. Główna 2, 47-300 Krapkowice), w trybie „zaprojektuj
i wybuduj”.
2) Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w PSP Nr 1 w Krapkowicach (Część II) - przedmiot
niniejszego zamówienia stanowi wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą źródeł światła w obiekcie
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach (adres obiektu budowlanego: ul.
Szkolna 3, 47-300 Krapkowice), w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

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:
TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA W ZSP W KÓRNICY (CZĘŚĆ I)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
71000000
71320000
45300000
45320000
45453000
45421000
45220000
45310000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekt: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kórnicy; adres obiektu budowlanego: ul. Główna 2, 47-300 Krapkowice,
województwo opolskie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
CZĘŚĆ I - przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą źródeł
światła w obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy (adres obiektu budowlanego: ul. Główna 2,
47-300 Krapkowice), w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem obiekt składający się z budynku dydaktycznego, części
mieszkalnej oraz hali sportowej. Budynek szkolny z częścią mieszkalną został oddany do użytkowania w 1988
roku.
W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie obu Części niniejszego zamówienia,
należy przeprowadzić prace w oparciu o informacje wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dla
Części I – TOM IIIa/1 oraz TOM IIIa/2 SIWZ; dla Części II – TOM IIIb/1 oraz TOM IIIb/2 SIWZ) oraz audytu
energetycznego (dla Części I TOM IIIa/3 SIWZ; dla Części II – TOM IIIb/3 SIWZ), polegające w szczególności
na:
a) wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich wymaganych branż (w tym przede
wszystkim: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót jak również dokumentacja
powykonawcza, w tym także harmonogram realizacji inwestycji oraz plan BIOZ) wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę, jak również pozwolenia
na użytkowanie z PINB lub UDT oraz dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeśli ich uzyskanie/zgłoszenie
będzie wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnienie nadzoru autorskiego
wykonanej dokumentacji projektowej przez cały okres realizacji robót budowlanych;
b) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami zawartymi w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym (dla Części I – TOM IIIa/1 oraz TOM IIIa/2 SIWZ; dla Części II – TOM IIIb/1 oraz TOM
IIIb/2 SIWZ), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz sztuką budowlaną;
W ramach termomodernizacji budynków przewiduje się zastosowanie systemowych rozwiązań izolacji
termicznej poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymianę drzwi wejściowych i okien.
W ramach modernizacji systemu ogrzewania budynków przewiduje się modernizację instalacji, natomiast dla
potrzeb ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem pompy ciepła typu powietrze/woda.
W ramach modernizacji oświetlenia wewnątrzobiektowego przewiduje się wymianę źródeł światła i opraw ze
źródłami światła na LED-owe źródła światła i oprawy z LED-owymi źródłami światła.
c) uzyskanie wymaganych efektów energetycznych (osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych i
technicznych, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla niniejszego zamówienia (TOM III SIWZ).
Dla utrzymania efektów Projektu przewiduje się wykonanie infrastruktury monitorującej zużycie mediów
energetycznych i automatycznie sterującej systemami energetycznymi dla uzyskania optymalnego komfortu
użytkowania obiektów.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://
bip.krapkowice.pl/4818/2512/roboty-budowlane.html oraz został określony następującymi dokumentami:
Dla Części I – w TOMIE IIIA SIWZ, tj.:
— TOM IIIa/1 Program Funkcjonalno-Użytkowy – ogólny,
— TOM IIIa/2 Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Części I,
— TOM IIIa/3 Audyt energetyczny budynku ZSP w Kórnicy,
— TOM IIIa/4 Harmonogram pracy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kórnicy,

http://bip.krapkowice.pl/4818/2512/roboty-budowlane.html
http://bip.krapkowice.pl/4818/2512/roboty-budowlane.html
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— TOM IIIa/5 Errata do Programów Funkcjonalno-Użytkowych.

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: 30/08/2018
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.03.02.02-16-0015/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w PSP Nr 1 w Krapkowicach (Część II)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000
71000000
71320000
45300000
45453000
45421000
45220000
45310000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekt:Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach, adres obiektu
budowlanego: ul. Szkolna 3, 47-300 Krapkowice, województwo opolskie, Polska.

II.2.4) Opis zamówienia:
CZĘŚĆ II - przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą źródeł
światła w obiekcie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach (adres
obiektu budowlanego: ul. Szkolna 3, 47-300 Krapkowice), w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem zespół budynków (kompleks szkolny), składający się z
budynku szkolnego i budynku hali gimnastycznej z zapleczem oraz łącznikiem (pomiędzy budynkiem głównym i
halą sportową). Rok budowy budynku szkolnego – 1935 rok. Hala sportowa oddana do użytku w 2002 roku.
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W celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie obu Części niniejszego zamówienia,
należy przeprowadzić prace w oparciu o informacje wskazane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (dla
Części I – TOM IIIa/1 oraz TOM IIIa/2 SIWZ; dla Części II – TOM IIIb/1 oraz TOM IIIb/2 SIWZ) oraz audytu
energetycznego (dla Części I TOM IIIa/3 SIWZ; dla Części II – TOM IIIb/3 SIWZ), polegające w szczególności
na:
a) wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich wymaganych branż (w tym przede
wszystkim: projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiar robót jak również dokumentacja
powykonawcza, w tym także harmonogram realizacji inwestycji oraz plan BIOZ) wraz z uzyskaniem wszelkich
wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę, jak również pozwolenia
na użytkowanie z PINB lub UDT oraz dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeśli ich uzyskanie/zgłoszenie
będzie wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zapewnienie nadzoru autorskiego
wykonanej dokumentacji projektowej przez cały okres realizacji robót budowlanych;
b) wykonanie robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami zawartymi w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym (dla Części I – TOM IIIa/1 oraz TOM IIIa/2 SIWZ; dla Części II – TOM IIIb/1 oraz TOM
IIIb/2 SIWZ), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz sztuką budowlaną;
W ramach termomodernizacji budynków przewiduje się zastosowanie systemowych rozwiązań izolacji
termicznej poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu oraz wymianę drzwi wejściowych i okien.
W ramach modernizacji systemu ogrzewania budynków przewiduje się modernizację instalacji, natomiast dla
potrzeb ogrzewania i podgrzewu ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem pompy ciepła typu powietrze/woda.
W ramach modernizacji oświetlenia wewnątrzobiektowego przewiduje się wymianę źródeł światła i opraw ze
źródłami światła na LED-owe źródła światła i oprawy z LED-owymi źródłami światła.
c) uzyskanie wymaganych efektów energetycznych (osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych i
technicznych, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla niniejszego zamówienia (TOM III SIWZ).
Dla utrzymania efektów Projektu przewiduje się wykonanie infrastruktury monitorującej zużycie mediów
energetycznych i automatycznie sterującej systemami energetycznymi dla uzyskania optymalnego komfortu
użytkowania obiektów.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://
bip.krapkowice.pl/4818/2512/roboty-budowlane.html oraz został określony następującymi dokumentami:
Dla Części II w Tomie IIIB SIWZ, tj.:
— TOM IIIb/1 Program Funkcjonalno-Użytkowy – ogólny,
— TOM IIIb/2 Program Funkcjonalno-Użytkowy dla Części II,
— TOM IIIb/3 Audyt energetyczny budynku w PSP nr 1 w Krapkowicach,
— TOM IIIb/4 Harmonogram działania placówki PSP Nr 1 w Krapkowicach,
— TOM IIIb/5 Errata do Programów Funkcjonalno-Użytkowych.

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: 30/08/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach

http://bip.krapkowice.pl/4818/2512/roboty-budowlane.html
http://bip.krapkowice.pl/4818/2512/roboty-budowlane.html
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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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.03.02.02-16-0015/17

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, odpowiednio:
— dla Części I - TOM II.A SIWZ,
— dla Części II - TOM II.B 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: 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: 05/03/2018
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
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/03/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert dla obu Części nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Krapkowicach, tj.:
Gmina Krapkowice, ul. 3 Maja 21, 47-303 Krapkowice, w Sali Konferencyjnej na II piętrze.

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:
Wysokość wadium.
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą, jako zabezpieczenie
dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości:
a) Dla Części I 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
b) Dla Części II 12 000,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
Forma wadium.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000
roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z
późn. zm.).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na następujący rachunek Zamawiającego:
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta i Gminy
w Krapkowicach, Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku.
66 8884 0004 2001 0000 7777 0002
Z dopiskiem: „Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy
Krapkowice, w tym PSP Nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy”. CZĘŚĆ nr....
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć przed upływem
terminu na składanie ofert w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy
ul. 3 Maja 17, parter, pokój nr 14. Do oferty należy dołączyć kopię odpowiedniego dokumentu potwierdzoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga dla obu Części zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (odpowiednio
dalszego Podwykonawcę; ilekroć w niniejszej SIWZ mowa o Podwykonawcy, należy przez to rozumieć również
dalszych Podwykonawców) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26.6.1974 roku Kodeks
pracy (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1666, z późn. zm.; dalej k.p.) osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób
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określony w art. 22 § 1 k.p., zgodnie z którym Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Powyższe wymaganie dotyczy pracowników fizycznych wykonujących następujące czynności w realizacji
niniejszego zamówienia:
a) roboty konstrukcyjno-budowlane,
b) roboty branży wykończeniowej,
c) roboty branży elektrycznej,
d) roboty branży instalacyjnej,
e) roboty branży murarsko-zbrojarskiej,
f) roboty branży elewacyjnej,
g) roboty branży stolarki okiennej i drzwiowej;
h) roboty branży dekarskiej;
i) pozostałe roboty budowlane związane z realizacją zamówienia, których konieczność wykonania będzie
wynikała z niniejszej SIWZ.
j) polegające na obsłudze maszyn/urządzeń; kierowaniu pojazdami;
k) polegające na uprzątnięciu terenu budowy.
Wymaganie to nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane, to jest: Projektanta, Kierownika Budowy, kierowników robót oraz Przedstawiciela
Wykonawcy, programisty, technologa, ewentualnie innych osób, co do których Wykonawca lub Podwykonawca
wykaże, że wykonanie ww. czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 k.p.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-627
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/01/2018


