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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:15835-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
2019/S 009-015835

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu
ul. Kościuszki 2
Opole
45-062
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Pawlik
E-mail: przetargi@zozcentrum.pl 
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozcentrum.pl

I.1) Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu
ul. L. Waryńskiego 30
Opole
45-047
Polska
E-mail: sekretariat@srodmiescie.opole.pl 
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.srodmiescie.opole.pl

I.1) Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” w Opolu
ul. Licealna 18
Opole
45-714
Polska
E-mail: iwoda@vp.pl 
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozzaodrze.opole.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

mailto:przetargi@zozcentrum.pl
www.zozcentrum.pl
mailto:sekretariat@srodmiescie.opole.pl
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mailto:iwoda@vp.pl
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I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zozcentrum.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Opolu
ul. Kościuszki 2
Opole
45-062
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Pawlik
E-mail: przetargi@zozcentrum.pl 
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozcentrum.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
„Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług w SPZOZ „Centrum”, SPZOZ
„Śródmieście”, SPZOZ „Zaodrze” w Opolu” (oprogramowanie)
Numer referencyjny: ZP-C-2-2019

II.1.2) Główny kod CPV
48900000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest:
a) Część 1 – opracowanie i wdrożenie e-Portalu (e-zdrowie) wraz z uruchomieniem e-usług poprzez dostawę
i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego usługi online wraz z rozbudową oprogramowania
medycznego w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z opisem w Załączniku nr 1B do SIWZ.
b) Część 2 – zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia e-usług, poprzez
dostawę dedykowanego sprzętu przetwarzającego dane, zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A do SIWZ.
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „ Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych
dzięki wdrożeniu e-usług w SPZOZ „Centrum”, SPZOZ „Śródmieście”, SPZOZ „Zaodrze” w Opolu”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 120 911.18 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

www.zozcentrum.pl
mailto:przetargi@zozcentrum.pl
www.zozcentrum.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000
48820000
72000000
72212215
72263000
72268000
32420000
48000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest:
a) Część 1 – opracowanie i wdrożenie e-Portalu (e-zdrowie) wraz z uruchomieniem e-usług poprzez dostawę
i wdrożenie systemu informatycznego udostępniającego usługi on–line wraz z rozbudową oprogramowania
medycznego w tym elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z opisem w Załączniku nr 1B do SIWZ.
b) Część 2 – zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia niezbędnego do uruchomienia e-usług, poprzez
dostawę dedykowanego sprzętu przetwarzającego dane, zgodnie z opisem w Załączniku nr 1A do SIWZ.
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „ Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych
dzięki wdrożeniu e-usług w SPZOZ „Centrum”, SPZOZ „Śródmieście”, SPZOZ „Zaodrze” w Opolu”
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 120 911.18 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/11/2019
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: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
RPOP.10.03.00-16-0003/17-00 Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych dzięki wdrożeniu e-usług
w SPZOZ „CENTRUM”, SPZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”, SPZOZ „ZAODRZE” w Opolu

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 nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1- 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Prawa, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w
szczególności:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
— 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 roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór zobowiązania załączono do SIWZ.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa
w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec
tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
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1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem
standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym
na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Europejskim Dokumentem
Zamówienia (w skrócie: JEDZ)”. Wzór JEDZ załączono do SIWZ jako Załącznik nr 5.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić JEDZ w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować,
czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w
SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co
najmniej 2 000 000,00 PLN brutto

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej trzy zamówienia
o wartości co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto każda, polegające na dostawie i wdrożeniu systemu
informatycznego w podmiocie leczniczym służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów, zrealizowane
dla podmiotu leczniczego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 15.4.2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz. 160 z późn. zm.), zwanego dalej „Podmiotem leczniczym”, oraz obejmujące wszystkie z poniższych
elementów:
a) dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów
(obsługa Rejestracji Pacjentów, obsługa Gabinetu Lekarskiego, rozliczenia z NFZ),
b) dostawę sprzętu serwerowego
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany
przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
A. Kierownikiem projektu (jedna osoba), który:
a. posiada wykształcenie wyższe dowolne zarządcze lub studia podyplomowe w kierunku zarządzania
projektami, lub posiada certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE2 Practitioner lub równoważny (np.:
IPMA, CPM, PMI, PMP),
b. wykaże się niezbędnym doświadczeniem zawodowym, tj. która kierowała realizacją co najmniej 1
zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000 PLN brutto (np. w roli kierownika projektu) polegającymi
na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego zbieżnego z przedmiotem zamówienia dla Podmiotu
leczniczego oraz obejmującymi co najmniej:
— dostawę, wdrożenie i konfigurację oprogramowania służącego do obsługi procesów leczenia pacjentów
(obsługa Rejestracji Pacjentów, obsługa Gabinetu Lekarskiego, rozliczenie z NFZ),
— dostawę oprogramowania obejmującego e-usługi,
— dostawę sprzętu serwerowego;
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B. ekspertem ds. wdrożeń systemu medycznego (min. 2 osoby), z których każda posiada co najmniej dwuletnie
doświadczenie w pełnieniu funkcji osoby odpowiedzialnej za analizę wymagań, wdrożenie i utrzymanie systemu
informatycznego w co najmniej dwóch zamówieniach realizowanych w Podmiotach leczniczych;
C. specjalistą ds. baz danych (min. 1 osoba), który posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w
zakresie tworzenia, administrowania i strojenia baz danych;
D. osobą odpowiedzialną za tworzenie i rozwój oprogramowania (min. 2 osoby) z których każda posiada
doświadczenie w zakresie modyfikacji wdrożonego oprogramowania w zależności od potrzeb zamawiającego
(klienta) i zapewniania rozwoju systemu, oraz realizacji wdrożenia równolegle w kilku jego obszarach, w co
najmniej 2 zamówieniach.
3. Zamawiający dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch powyższych pełnionych funkcji przez jedną osobę.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga w postępowaniu wniesienia wadium:
Przed terminem składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000 PLN
(słownie trzydzieści tysiecy złotych). Szczegóły dotyczące wnoszenia wadium opisano w SIWZ.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w
ofercie.Szczegóły dotyczące wnoszenia zabezpieczenia opisano w SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 247-567565

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 10:00

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: 18/04/2019

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567565-2018:TEXT:PL:HTML
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IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
ZOZ Centrum, ul. Kościuszki 2, 45-062 Opole, sala konferencyjna, POLSKA

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:
Cd. sekcji III pkt. 1.1. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej link Urzędu Zamówień
Publicznych do instrukcji wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem: https://
www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W tym celu w oświadczeniu, o którym
mowa wyżej Wykonawca wypełnia część dotyczącą żądania Zamawiającego.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału
w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału dotyczące tych
podmiotów / zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego
rozdziału.
Zamawiający stosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24aa ma zastosowanie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp):
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Szczegóły w SIWZ),
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (szczegóły w SIWZ)
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (szczegóły w SIWZ)
4) 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 Pzp,
5) dokumentu potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (szczegóły w SIWZ),
6) wykazu wykonanych dostaw (szczegóły w SIWZ),
7) wykazu osób (szczegóły w SIWZ),
8) Dokumentu potwierdzającego, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego tj.: Oświadczenia
– wykaz minimalnych funkcjonalności systemu – załącznik nr 2 do SIWZ

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia


Dz.U./S S9
14/01/2019
15835-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 8 / 8

14/01/2019 S9
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

8 / 8

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1-4.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający w SIWZ zawarł informacje dotyczące dokumentów składanych przez podmioty zagraniczne.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

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
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/01/2019

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

