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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277884-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Biała Podlaska: Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części
2018/S 122-277884

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

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

Bialskie Wodociągi i Kanalizacja WOD-KAN Sp. z o.o.
ul. Narutowicza 35A
Biała Podlaska
21-500
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Ruszczuk
Tel.:  +48 833426071
E-mail: g.ruszczuk@bwikwodkan.pl 
Faks:  +48 833422913
Kod NUTS: PL811
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bwikwodkan.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bwikwodkan.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 maszyn i urządzeń do oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej
Numer referencyjny: OCZ-PRZ/ 4/2018

II.1.2) Główny kod CPV
43200000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
W ramach niniejszego zamówienia przewidziano realizację dwóch niezależnych Zamówień Częściowych:

mailto:g.ruszczuk@bwikwodkan.pl
http://www.bwikwodkan.pl
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1) Zamówienie Częściowe nr 1 – dostawa koparko-ładowarki z oprzyrządowaniem - szt. 1
2) Zamówienie Częściowe nr 2 – dostawa ciągnika rolniczego trakcyjnego z osprzętem - szt. 1

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 754 500.00 PLN

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:
Dostawa koparko-ładowarki z oprzyrządowaniem - szt. 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
43260000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biała Podlaska ul. Brzegowa 4

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach niniejszego zamówienia przewidziano realizację:
1) Zamówienie Częściowe nr 1 – dostawa koparko-ładowarki z oprzyrządowaniem
a. koparko-ładowarka – szt. 1, oraz
(i). osprzęt ładowarkowy – szybkozłącze ramienia ładowarkowego – szt. 1
(ii). osprzęt ładowarkowy – łyżka ładowarkowa montowana dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w jednym -
możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania, mocowana na sworznie do
ramienia koparko-ładowarki – szt. 1
(iii). osprzęt ładowarkowy – widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej – szt. 1
(iv). osprzęt koparkowy podsiębierny – szybkozłącze ramienia koparkowego – szt. 1
(v). osprzęt koparkowy podsiębierny – łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm – szt. 1
(vi). osprzęt koparkowy podsiębierny – łyżka skarpowa o szerokości minimum 1500 mm – szt. 1
(vii). osprzęt koparkowy - młot o wadze min 300 kg – szt. 1
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III Opis Przedmiotu Zamówienia w
SIWZ

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 dniach: 180
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
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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: POIS.02.03.00-00-0077/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2. Kryteria oceny ofert:
a) Cena Oferowana (CO) waga - 60 %
b) Okres gwarancji (OG) waga - 20 %
c) Termin dostawy (TD) waga - 20 %

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa ciągnika rolniczego trakcyjnego z osprzętem - szt. 1
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
16730000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL811
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Biała Podlaska ul. Brzegowa 4

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach niniejszego zamówienia przewidziano realizację:
2) Zamówienie Częściowe nr 2 – dostawa ciągnika rolniczego trakcyjnego z osprzętem
a. ciągnik rolniczy – szt. 1, oraz
b. ładowacz czołowy – szt. 1
c. pług do śniegu do ładowacza – szt. 1
d. łyżka z euro ramką min 2 100 mm – szt. 1
e. przyczepa samowyładowcza - szt. 2
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III Opis Przedmiotu Zamówienia w
SIWZ.

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 dniach: 180
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: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0077/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
2. Kryteria oceny ofert:
a) Cena Oferowana (CO) waga - 60 %
b) Okres gwarancji (OG) waga - 20 %
c) Termin dostawy (TD) waga - 20 %

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. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp; oraz
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1). Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych
przepisów, - Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania wykonawca przedłoży:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 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 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, 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;
d) odpisu 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;
e) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 10.3.4).b) - d) składa dokument lub dokumenty, wystawione kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
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a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że
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,
b) W zakresie pkt 10.3.4).a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2). Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.3.4)b) ÷ d)powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
3). Dokument, o którym mowa w pkt. 10.3.4.a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp; oraz którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2). Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, - wykonawca ma wykazać że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
(i). Zamówienie Częściowe nr 1 – dostawa koparko ładowarki z oprzyrządowaniem - 350 000,00 PLN (słownie:
trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł);
(ii). Zamówienie Częściowe nr 2 – dostawa ciągnika rolniczego trakcyjnego z osprzętem - 350 000,00 PLN
(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł);
b) posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej
(i). Zamówienie Częściowe nr 1 – dostawa koparko ładowarki z oprzyrządowaniem - 350 000,00 PLN (słownie:
trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł);
(ii) Zamówienie Częściowe nr 2 – dostawa ciągnika rolniczego trakcyjnego z osprzętem - 350 000,00 PLN
(słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy zł);
Wykonawca złoży:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 1
miesiąc przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające posiadanie środków finansowych w wymaganej
wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 oraz ust 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp; oraz którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
3). Zdolności technicznej lub zawodowej, - wykonawca ma wykazać że:
a) Zamówienie Częściowe nr 1 – dostawa koparko ładowarki z oprzyrządowaniem:
(i). Wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę, co najmniej 2 koparko-ładowarek kołowych o mocy minimum
85 KM (słownie: osiemdziesiąt pięć koni mechanicznych) każda,
b) Zamówienie Częściowe nr 2 – dostawa ciągnika rolniczego trakcyjnego z osprzętem:
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(i). Wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym okresie, dostawę, co najmniej 2 ciągników rolniczych trakcyjnych o mocy
minimum 160 KM (słownie: sto sześćdziesiąt koni mechanicznych) każdy Wykonawca złoży:
a) wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem: wartości dostaw, przedmiotu
dostaw, dat wykonania dostaw i odbiorców dostaw, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr
3 do IDW niniejszego SIWZ;

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1). Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium
2). Wadium dla każdego Zamówienia Częściowego winno być wniesione odrębnie i wynosi odpowiednio:
a. Zamówienie Częściowe nr 1 – dostawa koparko ładowarki z oprzyrządowaniem – 11 000,00 PLN (słownie:
jedenaście tysięcy zł);
b. Zamówienie Częściowe nr 2 – dostawa ciągnika rolniczego trakcyjnego z osprzętem - 10 000,00 PLN
(słownie: dziesięć tysięcy zł);
3). Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości
a) dla Zamówienia Częściowego nr 1 - 10 % ceny całkowitej podanej w Ofercie.
b) dla Zamówienia Częściowego nr 2 - 10 % ceny całkowitej podanej w Ofercie.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni wspólnie spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do Wykluczenia zgodnie z
zapisami zawartymi w SIWZ, dla każdego z partnerów osobno.
2. Potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie, a także sytuacja ekonomiczna
i finansowa Partnerów będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
3. Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby
Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
4. Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty.. Każdy z Partnerów musi
podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,albo 10 dni – jeżeli zostało
przesłane w inny sposób.
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2. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji
publicznej; oraz
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w
Ofercie.
3. Umowa jest zawarta na czas określony.
4. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej 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: 09/08/2018
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: 09/08/2018
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:
Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN” Sp. z o.o., ul. Narutowicza 35A, 21-500 Biała Podlaska, Polska,
pokój nr 200

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:
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1. Na podstawie art. 24aa. ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbadania, czy
Wykonawca, którego Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1, pkt 23 ustawy
Pzp, zgodnie z art. 24, ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o
której mowa: w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1 ustawy Pzp, albo od 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, sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
3. Wykonawca w związku z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, złoży oświadczenie w zakresie
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, sporządzony na podstawie
wzoru stanowiącego załącznik nr 6

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

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
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/06/2018


