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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466034-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi telefonii komórkowej
2016/S 253-466034
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowy Bank Polski, Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów
ul. Świętokrzyska 11/21
Warszawa
00-919
Polska
Osoba do kontaktów: Izabela Wiśniewska
Tel.: +48 221852359
E-mail: DKRZprzetargi@nbp.pl
Faks: +48 221851211
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nbp.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.nbp.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.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Polityka pieniężna

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

Nazwa:
Zakup usług telefonii komórkowej i konwergentnej.
Numer referencyjny: DKRZ-WPI-IW-243-143/DIT/16

II.1.2)

Główny kod CPV
64212000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
telekomunikacyjnych, zwanych dalej „Usługami”.
2. W zakres Usług wchodzi w szczególności:
2.1. Świadczenie usługi telefonii komórkowej,
2.2. Świadczenie usługi telefonii konwergentnej, obejmujące dostawę i utrzymanie numerów telefonów
numeracji krajowej (+48) zarówno stacjonarnej jak i komórkowej,
2.3. Świadczenie usługi infolinii ulgowej 801-111-000,
2.4. Dostarczenie rezerwowych zakończeń sieci telekomunikacyjnej do lokalizacji Zamawiającego wraz ze
świadczeniem usług telekomunikacyjnych,
2.5. Przygotowanie projektu instalacyjnego wraz z harmonogramem zakresu prac,
2.6. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej po uruchomieniu usług określonych w pkt. 2.1. – 2.4.
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
64211000
72400000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL127
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Białystok, Lublin, Rzeszów, Katowice, Kielce, Kraków, Łódź, Opole, Wrocław, Poznań, Szczecin,
Zielona Góra, Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług
telekomunikacyjnych, zwanych dalej „Usługami”.
2. W zakres Usług wchodzi w szczególności:
2.1. Świadczenie usługi telefonii komórkowej, zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w Rozdz. I
Załącznika Nr 1 do Umowy, obejmujące:
2.1.1. łączność głosową (wychodzące i przychodzące połączenia krajowe, międzynarodowe i roamingowe),
2.1.2. łączność tekstową (SMS),
2.1.3. masową wysyłkę SMS z opcją nadpisu i dwukierunkowości, poprzez usługę webservices,
2.1.4. łączność multimedialną (MMS, wideopołączenia),
2.1.5. transmisję danych,
2.1.6. dostęp do zasobów Internetu poprzez publiczny punkt dostępowy APN,
2.1.7. dostęp do prywatnej sieci informatycznej Zamawiającego poprzez prywatny punkt dostępowy APN;
2.2. Świadczenie usługi telefonii konwergentnej, obejmujące dostawę i utrzymanie numerów telefonów
numeracji krajowej (+48) zarówno stacjonarnej jak i komórkowej umożliwiającej bezpośrednie połączenia
pomiędzy środkami łączności a posiadanym przez Zamawiającego systemem wewnętrznej telefonii z użyciem
wewnętrznej numeracji skróconej Zamawiającego oraz kierowanie połączeń do krajowych sieci stacjonarnych
i komórkowych dla centrali telefonicznej PABX Zamawiającego i z centrali PABX Zamawiającego, poprzez sieć
Wykonawcy z wykorzystaniem technologii MPLS, zgodnie z wymogami technicznymi określonymi w Rozdz. I
Załącznika Nr 1 do Umowy;
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2.3. Świadczenie usługi infolinii ulgowej 801-111-000 zgodnie z wymogami określonymi w Rozdz. II Załącznika
Nr 1 do Umowy;
2.4. Dostarczenie rezerwowych zakończeń sieci telekomunikacyjnej do lokalizacji Zamawiającego wraz
ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych lokalnych, strefowych,
międzystrefowych, międzynarodowych, do sieci komórkowych, usługi faksowe oraz inny ruch do sieci publicznej
taki jak: numery alarmowe, serwisy informacyjne, linie informacyjne, połączenia z biurami numerów itp. zgodnie
z wymogami technicznymi określonymi w Rozdz. III Załącznika Nr 1 do Umowy;
2.5. Przygotowanie projektu instalacyjnego wraz z harmonogramem zakresu prac, który stanowić będzie
załącznik do projektu instalacyjnego;
2.6. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej po uruchomieniu usług określonych w pkt. 2.1. – 2.4, z
uwzględnieniem poniższych zasad:
2.6.1. Dokumentacja powykonawcza zostanie sporządzona w języku polskim oraz w terminie 45 dni od daty
uruchomienia rezerwowych zakończeń sieci, o których mowa w § 2 ust. 11 Umowy, dostarczona będzie
Zamawiającemu w formie zapisu elektronicznego, wraz z nośnikiem elektronicznym (zapis w formacie: „pdf” lub
„docx”);
2.6.2. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą podpisania bez zastrzeżeń Protokołu odbioru łącza
konwergentnego/infolinii/łączy zapasowych/dokumentacji powykonawczej, stanowiącego Załącznik Nr 2 do
Umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy, polegające na tym, że
Zamawiający może zlecić Wykonawcy, pisemnie świadczenie Usług będących przedmiotem zamówienia, na
okres 24 miesięcy liczonych od ostatniego dnia okresu na jaki Umowa zostanie zawarta, a Wykonawca będzie
zobowiązany do ich realizacji.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym szczegółowy zakres Usług) oraz szczegółowe warunki i
zasady realizacji zamówienia określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
5. Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy i wejdzie w życie z dniem 1.7.2017 r., z zastrzeżeniem
postanowień ust. 6 i 7.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp.
7. Umowa ulegnie rozwiązaniu przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 5 i 6 na skutek wyczerpania
całkowitej wartości Umowy.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
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: tak
Opis opcji:
Zamawiającemu przysługuje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, polegające na tym, że
Zamawiający może zlecić Wykonawcy, pisemnie świadczenie Usług będących przedmiotem zamówienia, na
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okres 24 miesięcy liczonych od ostatniego dnia okresu na jaki Umowa zostanie zawarta, a Wykonawca będzie
zobowiązany do ich realizacji.
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
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnie z zapisami § 16 Wzoru Umowy, w zakresie dot. świadczenia w
szczególności usług:
1) telefonii komórkowej;
2) telefonii konwergetnej;
3) infolinii;
4) transmisji danych w sieciach komórkowych;
5) telefonii stacjonarnej.
CPV: 64212000, 64211000, 72400000.

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:
1. Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
b) na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 ustawy Pzp, wskazanych w
SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego;
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i
SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Zamawiający określa niżej wymieniony warunek dotyczący zdolności do prowadzenia działalności
zawodowej.
Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że jest wpisany do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
uprawniający do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16.7.2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.
1489 z późn. zm.) prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, Zamawiający żąda dokumentu potwierdzającego status
członkowski Wykonawcy w określonej organizacji, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia
nabywanych przez Zamawiającego Usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
tj. zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o którym mowa w art. 11 ust. 1
ustawy Prawo telekomunikacyjne.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
— Wykazu usług 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 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 wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający określa niżej wymienione warunki dotyczące zdolności technicznej:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej 2
zamówienia (umowy) odpowiadające swoim rodzajem i wartością niniejszemu zamówieniu, co oznacza, że:
a) co najmniej jedna usługa obejmowała/obejmuje świadczenie przez okres co najmniej 12 miesięcy usługi
telefonii komórkowej, a wartość tego zamówienia w ww. zakresie w okresie 12 miesięcy wyniosła nie mniej niż
500 000 PLN brutto*,
b) co najmniej jedna usługa obejmowała/obejmuje świadczenie przez okres co najmniej 12 miesięcy
usług telefonii komórkowej wraz z uruchomieniem i integracją łącza konwergentnego z systemem telefonii
stacjonarnej, a wartość tego zamówienia w ww. zakresie w okresie 12 miesięcy wyniosła nie mniej niż 250 000
PLN brutto*.
* W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich,
Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w
stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Szczegółowe warunki i zasady realizacji Umowy określone są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr
1 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Wzór umowy zawiera w szczególności zmiany przewidziane w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień
umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i
charakter oraz warunki wprowadzenia tych zmian.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
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Zamawiający wyznaczył krótszy termin składania ofert, ponieważ ogłoszenie o zamówieniu zostało
poprzedzone wstępnym ogłoszeniem informacyjnym opublikowanym w Dz.U. UE S/ S2 w dniu 5.1.2016 r.
Nr 1651-2016-PL zawierającym wszystkie wymagane informacje dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie
jakim były one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego i zostało zamieszczone na
co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej.
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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 002-001651

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/01/2017
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: 26/01/2017
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w obiekcie NBP, 00-919 Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed
wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości, np.
dowodu osobistego).

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 130 000 PLN (słownie złotych:
sto trzydzieści tysięcy 00/100). Szczegółowe informacje dot. wadium zawarte są w SIWZ.
3. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (znaczenie w ocenie 100 %).
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4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia:
1) w zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający
zażąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp następujących dokumentów:
a) dokumentu, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z
2016 r., poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem ws dokumentów”,
b) wykazu, o którym mowa w par. 2 ust. 4 pkt. 2 w rozporządzeniu ws dokumentów.
2) w zakresie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający zażąda zgodnie z art. 26 ustawy Pzp i art. 24 ust. 11
ustawy Pzp następujących dokumentów:
a) oświadczeń i dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt. 1-9 rozporządzenia ws dokumentów,
b) oświadczenia, o którym mowa w par. 5 pkt. 10 rozporządzenia ws. dokumentów,
c) dokumentów i oświadczeń, o których mowa w par. 7 i 8 rozporządzenia ws dokumentów, a w stosownych
przypadkach także z par. 9 rozporządzenia ws dokumentów.
3) Do oferty należy dołączyć aktualny Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, zgodnie z art. 25a i art. 22a
ustawy Pzp.
4) Szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zawiera dokumentacja
postępowania.
5) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury postępowania, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
5. Zamawiający informuje, że w dniach 16-20.1.2017 r. planuje przeprowadzenie wizji lokalnej, której celem
będzie umożliwienie Wykonawcom zapoznania się z: warunkami dostępu do lokalizacji Zamawiającego,
ograniczeniami w zakresie wjazdu i parkowania pojazdów przy wejściach do budynku. Podczas wizji lokalnej
nie będzie możliwe tworzenie przez Wykonawców dokumentacji fotograficznej i audiowizualnej. Szczegółowe
terminy zostały określone w SIWZ.
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 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
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Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
a) na treść ogłoszenia w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, a treść SIWZ w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego;
b) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób;
c) w terminie 10 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w
pkt. „a” i w pkt „b”.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa
KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej
odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2016
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