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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29158-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Materiały medyczne
2014/S 019-029158

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2
Osoba do kontaktów: Sławomir Proć
20-442 Lublin
POLSKA
Tel.:  +48 817286439
E-mail: zampubl@snzoz.lublin.pl
Faks:  +48 817441079
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.snzoz.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa drobnego sprzętu medycznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital
Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie ul.
Abramowicka 2.
Kod NUTS PL31

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:29158-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:zampubl@snzoz.lublin.pl
http://www.snzoz.lublin.pl


Dz.U./S S19
28/01/2014
29158-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/9

28/01/2014 S19
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2/9

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33141000, 33141310, 33141320, 33141220, 33141615, 33141613, 33141640, 33141641,
33141420, 33141411, 33141624, 33192500, 33793000, 38437110

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia przekracza 207 000 euro

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zestaw I
1) Krótki opis

zestaw zawiera 173 pozycje

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33141000, 33141220, 33141200, 33141310, 33141320, 33141411, 33141420, 33141615,
33141613, 33141624, 33141640, 33141641, 33192500, 38437110, 33793000

3) Wielkość lub zakres
Wartość zestawu poniżej 207 000 euro

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Zestaw II
1) Krótki opis

zestaw zawiera 37 pozycji

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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33140000, 33141000, 33141310, 33141320, 33141220, 33141615, 33141613, 33141640, 33141641,
33141420, 33141411, 33141624, 33192500, 33793000, 38437110

3) Wielkość lub zakres
Wartość zestawu powyżej 14 00 euro

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Zestaw III
1) Krótki opis

zestaw zawiera 10 pozycji

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33141000, 33141310, 33141320, 33141220, 33141615, 33141613, 33141640, 33141641,
33141420, 33141411, 33141624, 33192500, 33793000, 38437110

3) Wielkość lub zakres
Wartość zestawu poniżej 14 000 euro

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Zestaw IV
1) Krótki opis

zestaw zawiera 3 pozycje

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33141000, 33141310, 33141320, 33141220, 33141615, 33141613, 33141640, 33141641,
33141420, 33141411, 33141624, 33192500, 33793000, 38437110

3) Wielkość lub zakres
Wartość zestawu poniżej 14 000 euro

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: Zestaw V
1) Krótki opis

zestaw zawiera 12 pozycji

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33141000, 33141310, 33141320, 33141220, 33141615, 33141613, 33141640, 33141641,
33141420, 33141411, 33141624, 33192500, 33793000, 38437110

3) Wielkość lub zakres
Wartość zestawu poniżej 14 000 euro

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
Nazwa: Zestaw VI
1) Krótki opis
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zestaw zawiera 3 pozycje

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33141000, 33141310, 33141320, 33141220, 33141615, 33141613, 33141640, 33141641,
33141420, 33141411, 33141624, 33192500, 33793000, 38437110

3) Wielkość lub zakres
Wartość zestawu poniżej 14 000 euro

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
Nazwa: Zestaw VII
1) Krótki opis

zestaw zawiera 3 pozycje

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33141000, 33141310, 33141320, 33141220, 33141615, 33141613, 33141640, 33141641,
33141420, 33141411, 33141624, 33192500, 33793000, 38437110

3) Wielkość lub zakres
Wartość zestawu poniżej 14 000 euro

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
Nazwa: Zestaw VIII
1) Krótki opis

zestaw zawiera 3 pozycje

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33141000, 33141310, 33141320, 33141220, 33141615, 33141613, 33141640, 33141641,
33141420, 33141411, 33141624, 33192500, 33793000, 38437110

3) Wielkość lub zakres
Wartość zestawu poniżej 14 000 euro

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9
Nazwa: Zestaw IX
1) Krótki opis

zestaw zawiera 1 pozycję

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
33140000, 33141000, 33141310, 33141320, 33141220, 33141615, 33141613, 33141640, 33141641,
33141420, 33141411, 33141624, 33192500, 33793000, 38437110

3) Wielkość lub zakres
Wartość zestawu poniżej 14 000 euro

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości:
- Zestaw I - 8 730,00 zł
(Osiem tysięcy siedemset trzydzieści złotych);
- Zestaw II - 1200,00 zł
(Tysiąc dwieście złotych);
- Zestaw III - 260,00 zł
(Dwieście sześćdziesiąt złotych);
- Zestaw IV - 70,00 zł
(Siedemdziesiąt złotych);
- Zestaw V - 330,00 zł
(Trzysta trzydzieści złotych);
- Zestaw VI - 60,00 zł
(Sześćdziesiąt złotych);
- Zestaw VII - 40,00 zł
(Czterdzieści złotych);
- Zestaw VIII - 120,00 zł
(Sto dwadzieścia złotych);
- Zestaw IX - 60,00 zł
(Sześćdziesiąt złotych).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Podstawę do zapłaty będzie stanowić faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na kwotę należną z tytułu
dostarczonej partii towaru zamówionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy w oparciu o ceny
jednostkowe wynikające z oferty.
Zapłata za dostarczony towar nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 60 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) O udzielenie zamówieniamogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładająobowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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I. Dokumenty wymagane w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust.1
1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda przedłożenia:
1) Oświadczenie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zał. Nr 4
doSIWZ).
II. Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzieleniezamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy
wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 5 do SWIZ);
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wcelu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
niezalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu -wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
naubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w pkt. II.1.ppkt 2,3,4 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
3. Dokumenty o których mowa w punkcie 2, ppkt 1) i 3) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 2 ppkt 2) powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt II.2, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt II. 3 stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
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lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
III. Dokumenty wymagane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.
Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy:
1) Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (Załącznik nr 6
do SIWZ)
IV. Zamawiajacy celem potwierdzenia, e oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego żąda załączenia próbek:
W zestawie 1:
- dla poz. 2, 6, 16, 23, 24, 25, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 59, 64, 89, 109, 135, 136, 137, 138, 155 należy
dostarczyć po 1 szt. każdego produktu,
- dla poz. 73, 115, 117,119, należy dostarczyć po 1 opakowaniu każdego produktu,
- dla poz. 114 – należy dostarczy jedną parę rękawic.
V. Ponadto do oferty należy dołączyć:
1. Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Zestawienie asortymentu (Załącznik nr 2 do SIWZ),
3. Dokumenty potwierdzające, że osoby podpisujące ofertę są upoważniające do podejmowania zobowiązań
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów (np.
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).
4. Dowód wniesienia wadium, (w przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna) do oferty należy
załączyć kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał dokumentu
należy złożyć wraz z ofertą w osobnej kopercie z napisem wadium.
5. Oświadczenie wykonawcy dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne, że oferowane produkty
posiadają odpowiednie dokumenty oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z ustawa z dnia 20
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (DZ. U. Z 2010 nr 107 poz. 679 ze zm.) i przepisami wykonawczymi
(jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów) oraz że przedłoży w/w dokumenty na każde
żądanie Zamawiającego.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający nie formułuje szczegółowych
wymagań.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający nie formułuje szczegółowych wymagań.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
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III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
SzNSPZOZ.N-ZP.372- 1/14

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 4-004254 z dnia 5.1.2013

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.3.2014 -
14:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 23,40 PLN
Warunki i sposób płatności: W przypadku przesłania SIWZ w wersji papierowej: koszt xero 0,60 zł za 1 strone,
przelew 14 dni.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.3.2014 - 08:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 7.3.2014 - 08:30
Miejscowość:
Sala konferencyjna Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ, ul. Abramowicka 2,
20-442 Lublin
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4254-2013:TEXT:PL:HTML
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Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: luty 2015 r.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z działem VI Środki Ochrony
prawnejustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j .Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze
zm.).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.1.2014


