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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:408963-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rumia: Usługi związane z odpadami
2019/S 167-408963
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Miejska Rumia
5882367750
ul. Sobieskiego 7
Rumia
84-230
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Miklewska-Szczygieł
Tel.: +48 586796574
E-mail: zamowieniapubliczne@um.rumia.pl
Faks: +48 586796517
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.rumia.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/um_rumia
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_rumia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_rumia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
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:
„Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rumia w
sektorze II i ich zagospodarowanie”.
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Numer referencyjny: ZP.271.43.2019
II.1.2)

Główny kod CPV
90500000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rumia w sektorze II i ich zagospodarowanie.
2. Usługa obejmuje wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów
selektywnie odbieranych, w tym bioodpadów.
3. Miasto Rumia zostało podzielone na dwa sektory na podstawie uchwały nr XXV/323/2012 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Rumia na sektory w celu zorganizowania odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Wykaz nieruchomości na terenie Rumi w sektorze II stanowi załącznik B do SIWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku A do SIWZ.

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
90513100
90511000
90533000
90514000
34928480

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rumia

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rumia w sektorze II i ich zagospodarowanie.
2. Usługa obejmuje wyposażenie tych nieruchomości w pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów
selektywnie odbieranych, w tym bioodpadów.
3. Miasto Rumia zostało podzielone na dwa sektory na podstawie uchwały nr XXV/323/2012 Rady Miejskiej
Rumi z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Rumia na sektory w celu zorganizowania odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Wykaz nieruchomości na terenie Rumi w sektorze II stanowi załącznik B do SIWZ.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku A do SIWZ.
5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: od 01.01.2020 r. do
31.12.2021r.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie czasu pracy PSZOK / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2021
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: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 48 000,00 zł.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie
(brutto).

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:
− posiadanie aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9c ustawy z
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)
prowadzonego przez Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Rumia.
− wpis do rejestru BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) ze
szczególnym uwzględnieniem zezwolenia na transport oraz zezwolenia na zbieranie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego;
− wymagane zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia
2012 roku o odpadach, gdy Wykonawca zamierza prowadzić odzysk lub unieszkodliwianie odpadów we
własnym zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi w celu
ich odzysku lub unieszkodliwiania, powinien zawrzeć umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym
zakresie. W przypadku gdy Wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu
odzysk lub unieszkodliwianie poza granicami Polski, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z
podmiotem posiadającym stosowne zezwolenia w tym wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli są
wymagane, a Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu kopię tej umowy;
− umowę z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzoną przez przedsiębiorstwo
Eko-Dolina Sp. z o.o. z siedzibą w Łężycach, na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości
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zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone
i bioodpady tzw. bio kuchenne) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
− oraz złoży oświadczenie że będzie spełniać wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013 r. nr 122).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) wykazania wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie:
— co najmniej 1 usługi, polegającej na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych od mieszkańców
nieruchomości, w ilości co najmniej 3.000 Mg/rok oraz odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (np.
papier, szkło, makulatura, plastik) w ilości co najmniej 1.000 Mg/rok. Wykonawca winien załączyć dokumenty
potwierdzające odbiór odpadów komunalnych, np. sprawozdanie M-09 o wywozie i unieszkodliwianiu odpadów,
sprawozdanie G-06 o surowcach wtórnych.
Oraz
— co najmniej 2 usług, polegających na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z rejonów zabudowy wielorodzinnej obejmujących co najmniej 10 lokali mieszkalnych, np. spółdzielni
mieszkaniowych, wspólnot. Powyższe wymagania dotyczą każdego zamówienia oddzielnie.
UWAGA! Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe,
dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku
część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być
spełniony łącznie przez Wykonawców. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
b) dysponowania następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi tj. co najmniej:
− 3 pojazdy specjalistyczne odbierające odpady komunalne zmieszane (śmieciarki) o pojemności minimalnej 14
m3 - spełniające normę emisji spalin Euro 6,
− 1 pojazd specjalistyczny odbierający bioodpady (tzw. bio kuchenne) o pojemności minimalnej 12 m3 spełniający normę emisji spalin Euro 6,
− 3 pojazdy specjalistyczne skrzyniowe o ładowności do 12 Mg przystosowane do odbierania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych w workach - spełniające normę emisji spalin minimum Euro 4,
− 3 pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbioru selektywnie zebranych odpadów z układem załadunku
dostosowanym do opróżniania pojemników o pojemności od 60 do 1100 l minimum Euro 4.
− 2 pojazdy specjalistyczne do odbierania odpadów wielkogabarytowych z systemem samowyładowczym spełniające normę emisji spalin minimum Euro 4.
UWAGA!
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Wszystkie ww. pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa
firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.
Wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania
satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu
i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach załadunku i wyładunku odpadów,
umożliwiający weryfikację tych danych.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być
spełniony łącznie przez Wykonawców.
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:
Istotne dla stron postanowienia oraz określenie warunków wprowadzenia zmian zostały opisane we wzorze
umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do 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: 10/10/2019
Czas lokalny: 09:30

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: 08/12/2019

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia, pokój 08, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Miasta Rumi
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Listopad 2021
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a)oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art.
24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego, w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie
ze wzorem standardowego formularza określonego w ROZPORZĄDZENIU WYKONAWCZYM KOMISJI
(UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia zwanym dalej JEDZ (Dz. Urz. UE nr L 3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez
Zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD jest
dostępne pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące
tych podmiotów.
b)zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej polega Wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy
wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w
szczególności:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;- sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;- zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy
Pzp Wykonawcę:
1)w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku,lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku.
2)który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 art. 24 Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia
na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_rumia informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z innymi Wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu.
5. Obowiązki i uprawnienia wynikające z RODO określone są w Rozdziale XX SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 154 pkt. S ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania: 1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia -jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni -jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej; 3)
odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
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powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi, Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn.
zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/08/2019
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