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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305282-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Czeladź: Usługi prania i czyszczenia na sucho
2022/S 108-305282

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 40
Miejscowość: Czeladź
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Umów
E-mail: przetargi@pzzoz.bedzin.pl 
Tel.:  +48 327312219
Faks:  +48 322651430
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pzzoz.bedzin.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://pzzoz.bedzin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej bielizny ogólnoszpitalnej oraz najem bielizny na potrzeby PZZOZ w 
lokalizacji Czeladź i Będzin
Numer referencyjny: DZA.381.16.2022

II.1.2) Główny kod CPV
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej bielizny ogólnoszpitalnej oraz 
najem bielizny na potrzeby PZZOZ w lokalizacji Czeladź i Będzin.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
98311000 Usługi odbierania prania
98315000 Usługi prasowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 40, 41-250 Czeladź oraz ul. Małachowskiego 12, 
42-500 Będzin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej bielizny ogólnoszpitalnej oraz 
najem bielizny na potrzeby PZZOZ w lokalizacji Czeladź i Będzin.
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie na rzecz Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa usługi dezynfekcji, prania oraz wynajmu bielizny pościelowej zwanymi w dalszej części 
„ bielizną wynajmowaną” oraz dezynfekcji i prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej będącej własnością 
Zamawiającego zwanej dalszej części „bielizną szpitalną”.
Przedmiotem Zamówienia objęta jest również usługa transportu brudnej bielizny z wyznaczonych punktów- 
placówek Zamawiającego do pralni Wykonawcy oraz transport czystej bielizny z pralni Wykonawcy do 
wyznaczonego punktu a także wdrożenie u Zamawiającego systemu radiowej identyfikacji bielizny (RFID)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: POSIADANIE CERTYFIKATU SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO / 
Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN USUNIĘCIA PRZYCZYNY REKALMACJI, USUNIĘCIA ZGŁOSZONEJ 
WADY O KTÓREJ MOWA W § 9 UST. 3 W PROJEKTOWANYCH POSTANOWIENIACH UMOWNYCH / Waga: 
20
Kryterium jakości - Nazwa: TERMIN PŁATNOŚCI / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

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:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej :
Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada pozytywną, opinię lub zaświadczenie 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dopuszczające zakład pralniczy do świadczenia usługi 
w zakresie prania bielizny szpitalnej, potwierdzające posiadanie bariery higieny oraz funkcjonowanie komory 
dezynfekcyjnej.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym 
mowa w pkt 1 jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i 
zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej: Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w 
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą 
niż 2.000.000,00 zł brutto, na okres realizacji usługi, obejmującą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
za szkody i nieszczęśliwe wypadki dotyczące pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z realizacją 
usługi w szczególności od ryzyka przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń w tym HIV.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności 
technicznej lub zawodowej:
a)Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: Wykonawca wykaże, że wykonał (lub wykonuje) 
należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usługi związane z przedmiotem zamówienia, tzn.:
- kompleksową usługę prania wraz z transportem pościeli i bielizny ogólnoszpitalnej wraz z wynajmem 
czystej bielizny ogólnoszpitalnej z wdrożonym systemem RFID lub równoważnym o wartości nie mniejszej niż 
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300.000,00 zł brutto w ujęciu 12 miesięcznym, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie.
b) Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
że dysponuje lub będzie dysponował zdolnością techniczna tj. będzie dysponował urządzeniami niezbędnymi 
do realizacji przedmiotu zamówienia, co najmniej w następującym zakresie:
-automatyczne przelotowe urządzenie do dezynfekcji wózków transportowych między stroną brudną a czystą 
pralni
-park maszynowy z automatycznym systemem dozującym środki piorące i dezynfekujące , posiadającym 
system rejestracji i archiwizacji danych;
-urządzenia pralnicze wyposażone w system kontroli wartości pH ostatniej kąpieli płuczącej z możliwością 
automatycznego dozowania środka neutralizującego w przypadku przekroczenia żądanych parametrów
-pralnica tunelowa zakończoną prasą lub wirówką do prania bielizny płaskiej ogólnoszpitalnej oraz bielizny i 
odzieży operacyjnej barierowej, w miejscu wykonywania usługi
-tunel do suszenia i odpylania odzieży ochronnej operacyjnej (finisher) lub równoważny w miejscu wykonywania 
usługi
-komora do dezynfekcji materaców, koców, poduszek ze zintegrowaną drukarką parametrów procesu 
dezynfekcji w miejscu gdzie będzie wykonywana usługa prania;
-agregat do czyszczenia chemicznego asortymentu , którego nie można poddać procesowi prania wodnego 
działający z użyciem środków biodegradowalnych , bezhalogenowych.
Ponadto w celu spełnienia warunku zdolności technicznej Zamawiający wymaga aby pralnia
Wykonawcy :
-wyposażona była w urządzenie do suszenia i odpylania odzieży operacyjnej w stanie rozwieszonym.
-wyposażona była w urządzenie do obsługi technologii RFID UHF oraz program do obsługi obiegu pranej 
bielizny, udostępniający dane o bieliźnie będącej w obiegu Zamawiającego użytkownikom poprzez witrynę 
internetową
c) Warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że : dysponuje pojazdami przystosowanymi 
do transportu pościeli, bielizny i odzieży szpitalnej posiadającymi pozytywną opinie lub zaświadczenie 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych.
2.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
2.1- Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy PZP, 
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
2.2- Oświadczenia Wykonawcy w zakresie określonym w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie 
konkurencji i konsumentów ( Dz.U. z 2021r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w 
postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej 
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samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 4 do SWZ.
2.3- Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 pkt. 3-6 ustawy Pzp). Oświadczenie Wykonawca może 
sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2.4- Aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp..,tj. odpowiedniego 
zezwolenia, licencji, koncesji lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli ich posiadanie 
jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania (zgodnie z warunkiem wskazanym w części VI pkt 2 ppkt 2.2 SWZ).
2.5 -Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 
ubezpieczenia (zgodnie z warunkiem wskazanym w części VI pkt 2 ppkt 2.3 SWZ).
2.6 - Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (zgodnie z warunkiem wskazanym w części VI pkt 2 
ppkt 2.4 a SWZ) Załącznik nr 6 do SWZ.
2.7 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie 
z warunkiem wskazanym w części VI pkt 2 ppkt 2.4 b SWZ) oraz warunkiem wskazanym w części VI pkt 2 ppkt 
2.4 c SWZ- Załącznik nr 10D do SWZ
3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w punkcie 2.1 składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr 
sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ 
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stanowią Wzór umowy - załącznik nr 9 do SWZ oraz 9A do SWZ -wzór umowy 
użyczenia dystrybutorów

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2022
Czas lokalny: 09:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 02/10/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2022
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na miniPortalu. W przypadku wystąpienia awarii systemu 
teleinformatycznego, która spowoduje brak moźliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 
Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie 
terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp lub przesłanki wykluczenia, o których mowa w 
art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2.Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.
3.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, 
jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
4.Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
5.Do oferty należy dołączyć:
5.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
5.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.3. Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do SWZ 
- oświadczenie Wykonawcy tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki 
dowodowe stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w formie jednolitego 
dokumentu (JEDZ) składa każdy z Wykonawców;
5.4 Formularz Ofertowy wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Do przygotowania oferty zaleca się 
wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca 
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nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 
informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
5.5. Przedmiotowe środki dowodowe :
5.5.1 - katalogi, ulotki lub materiały informacyjne producenta szaf potwierdzające wymagania SWZ .
5.5.2 - katalogi, ulotki lub materiały informacyjne producenta zawierające opis, parametry techniczne 
dzierżawionej bielizny potwierdzające spełnianie wymogów stawianych przez Zamawiającego w SWZ
5.5.3 - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny w zakresie świadczenia usługi prania i dezynfekcji oraz 
wynajmu pościeli, odzieży i bielizny
5.5.4 – Certyfikat ISO 18000-6C lub równoważny w zakresie monitorowania RFID UHF
5.5.5 - Certyfikat spełniający wymagania normy PN EN 14065:2016, potwierdzający wdrożenie systemu analizy 
ryzyka i kontroli skażenia mikrobiologicznego RABC
5.5.6 – wykaz środków dezynfekcyjnych/biobójczych – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10B do SWZ
5.5.7 – wykaz środków piorących – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10C do SWZ
5.5.8 – opinia lub decyzja sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzająca, że 
środki transportu (wg. załącznika nr 10D do SWZ ) wykorzystywane do realizacji zamówienia są sprawne i 
dopuszczone są do przewozu bielizny i odzieży szpitalnej dla poszczególnych środków transportu.
6.Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu w oparciu o 
przesłanki wynikające z art. 109 ust.1 Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2.Odwołanie przysługuje na:
2.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa wart. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX "Środki ochrony 
prawnej" Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/06/2022
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