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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143792-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi naprawcze i konserwacyjne
2020/S 060-143792

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Lublin
Adres pocztowy: pl. Króla Władysława Łokietka 1
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-109
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Podkańska-Dziubińska
E-mail: zamowienia@lublin.eu 
Tel.:  +48 814663014
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://
bip.lublin.eu
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Urząd Miasta Lublin
Adres pocztowy: pl. Litewski 1, pok. nr 7
Miejscowość: Lublin
Kod NUTS: PL814
Kod pocztowy: 20-080
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Podkańska-Dziubińska
E-mail: zamowienia@lublin.eu 
Tel.:  +48 814663014
Adresy internetowe:
Główny adres: https://lublin.eu
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
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

mailto:zamowienia@lublin.eu
https://lublin.eu
https://bip.lublin.eu
https://bip.lublin.eu
mailto:zamowienia@lublin.eu
https://lublin.eu
https://miniportal.uzp.gov.pl
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I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Utrzymanie i konserwacja zespołu fontann multimedialnych oraz dydaktycznego ogrodu wodnego wraz z
infrastrukturą towarzyszącą
Numer referencyjny: ZP-P-I.271.3.2020

II.1.2) Główny kod CPV
50000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Zakres zamówienia obejmuje:
A/ w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i
wyposażeniem technologicznym na Placu Litewskim i na ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie:
1) eksploatację i obsługę codzienną fontann;
2) obsługę fontann w okresie przerwy zimowej;
3) obsługę pokazu specjalnego;
4) przygotowanie fontann do przerwy zimowej;
5) przygotowanie fontann do eksploatacji (po okresie zimowym);
6) całodobową ochronę obiektu;
B/ w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji dydaktycznego ogrodu wodnego wraz z towarzyszącymi
pomieszczeniami technicznymi i wyposażeniem technologicznym w Parku Ludowym w Lublinie:
7) eksploatację i obsługę codzienną dydaktycznego ogrodu wodnego ...

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
90913100
79952100
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL814
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lublin

II.2.4) Opis zamówienia:
Cd pkt II.1.4
(...)
8) obsługę dydaktycznego ogrodu wodnego w okresie przerwy zimowej lub w czasie dłuższego postoju.
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2. Zespół fontann multimedialnych składa się z fontanny głównej (dwu-nieckowa fontanna multimedialna
światło-woda-dźwięk), 7 fontann linearnych, fontanny spiralnej, komory technologicznej fontanny głównej
K1, komory technologicznej fontann linearnych K2 i K3, komory technologicznej fontanny linearnej i spiralnej
K4, maszynowni, zbiorników przelewowych oraz instalacji elektryki i automatyki dla technologi fontanny,
instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, systemu nagłośnienia fontanny. Fontanny
wyposażone są w następujące układy: uzdatniania wody, kontroli jakości wody i dozowania chemii, kontroli
poziomu i automatycznego uzupełniania wody, tworzenia dynamicznych obrazów wodnych (nie dotyczy
kaskady), dynamicznego oświetlenia obrazów wodnych, sterowania i zasilania technologii fontann. Fontanna
multimedialna posiada możliwość prezentacji pokazów filmowych i laserowych na ekranie wodnym, z systemem
zmiany wysokości i formy strumieni wodnych, kolorów oraz nasycenia oświetlenia. Szczegółowe zestawienie
elementów i urządzeń wchodzących w skład ww. zespołu fontann multimedialnych zostało przedstawione w
dokumentacji projektowej pn. „Zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego w Lublinie”.
3. Dla dydaktycznego ogrodu wodnego przewidziano system uzdatniania wody pracujący w obiegu
zamkniętym. Uzdatnianie obejmuje następujące procesy: koagulację, filtrację, korektę odczynu, dezynfekcję
urządzeniem generującym ozon i wytwarzającym promienie UV oraz dezynfekcję podhlorynem sodu.
Atrakcje wodne składają się z jedenastu obrazów wodnych działających niezależnie, wytwarzane są przez
dysze wodne wbudowane w niecce ogrodu i w większości obudowane kulami ze stali nierdzewnej. Niecka
dydaktycznego ogrodu wodnego wykonana została jako żelbetowa okrągła o średnicy 10 m i głębokości
30 cm. Układ filtracji jest realizowany przez 12 szt. dysz napływowych umieszczonych w dnie niecki. Ogród
wodny składa się z 11 atrakcji wodnych. Każdy układ atrakcji wodnych zasilany jest oddzielną pompą.
Obiekt wyposażony jest w pomieszczenie technologii dydaktycznego ogrodu wodnego, pomieszczenie
dozowania i magazynowania środków dezynfekujących, magazyn koagulantu. Ponadto zasilanie elektryczne
doprowadzone jest do rozdzielnicy sterowniczej. Szczegółowe zestawienie elementów i urządzeń wchodzących
w skład ww. dydaktycznego ogrodu wodnego zostało przedstawione w projekcie wykonawczym pn.
„Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie, znajdującego się w obszarze zintegrowanego centrum
komunikacyjnego dla LOF” stanowiącym opis obiektu, którego bieżąca obsługa i konserwacja jest objęta
zamówieniem.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osoby w konserwacji fontann / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonane prace naprawcze / Waga: 5
Cena - Waga: 55

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.2.12) 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
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Termin wykonania zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia w zakresie bieżącej obsługi zespołu fontann multimedialnych – 36 miesięcy,
tj. od 15.6.2020 do 15.6.2023. W przypadku niemożliwości zawarcia umowy od dnia 15 czerwca 2020 r. termin
wykonania będzie obowiązywał od dnia zawarcia umowy do dnia 15 czerwca 2023 r. (...)

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:
W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać:
1. wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przynajmniej dwóch usług polegających na konserwacji
obiektów fontann trwających nie krócej niż 6 miesięcy każda usługa, z których każda posiada system
sterowania cyfrowego, przy czym jedna usługa musi obejmować konserwację fontanny typu „światło-woda-
dźwięk”. Przez obiekt „światło-woda-dźwięk” rozumie się urządzenia funkcjonujące w trzech płaszczyznach
medialnych, tj. woda – efekt gry wody w przestrzeni (ekran wodny, mgła, słup wodny strzelający pod ciśnieniem
pod różnym kątem i wysokością), światło – gra świateł w różnych kolorach natężenia i częstotliwości w
wodzie, dźwięk – jako efekt uzupełniający gry wodnej i światła połączony wizualnie z pracą wody i dźwięku
tworząc spójny efekt pokazu multimedialnego lub funkcjonujący samodzielnie, posiadający co najmniej jedną
maszynownię. Przez maszynownię rozumie się pomieszczenie zamknięte w którym znajdują się wszystkie
urządzenia technologiczne: pompy, filtry, aparatura kontrolno-pomiarowa, komputery do sterowania agregatami
dyszowymi umieszczonymi w niecce fontanny.
Uwaga: Wykonawca nie może polegać na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie określonym w
powyższym warunku.
2. Dysponowanie osobami wykonującymi czynności w zakresie bieżącej obsługi i konserwacji zespołu fontann
multimedialnych, posiadające stosowne zaświadczenie (uzyskanego kosztem Wykonawcy), potwierdzające
odbyte szkolenie w zakresie obsługi urządzeń zaawansowanej inżynierii fontannowej systemu sterowania
WECS II 2048 – co najmniej 2 osoby.
3. Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą doświadczenie w wykonywaniu konserwacji fontann o

sumarycznej powierzchni co najmniej 1 000 m2 lustra wody, wyposażonych sumarycznie w minimum 100 dysz
wodnych oraz urządzenia do projekcji multimedialnej na ekranie wodnym (projektor laserowy i multimedialny)
minimum 6 miesięcy.
Uwaga. Osoba z ppkt 3 może spełniać jednocześnie warunek z ppkt 2.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane potwierdzający wykonanie lub wykonywanie przynajmniej dwóch usług
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegających na konserwacji obiektów fontann
trwającej nie krócej niż 6 miesięcy każda usługa, z których każda posiada system sterowania cyfrowego,
przy czym jedna usługa musi obejmować konserwację fontanny typu „światło-woda-dźwięk”. Przez obiekt
„światło-woda-dźwięk” rozumie się urządzenia funkcjonujące w trzech płaszczyznach medialnych, tj. woda
– efekt gry wody w przestrzeni (ekran wodny, mgła, słup wodny strzelający pod ciśnieniem pod różnym
kątem i wysokością), światło – gra świateł w różnych kolorach natężenia i częstotliwości w wodzie, dźwięk
– jako efekt uzupełniający gry wodnej i światła połączony wizualnie z pracą wody i dźwięku tworząc spójny
efekt pokazu multimedialnego lub funkcjonujący samodzielnie, posiadający co najmniej jedną maszynownię.
Przez maszynownię rozumie się pomieszczenie zamknięte, w którym znajdują się wszystkie urządzenia
technologiczne: pompy, filtry, aparatura kontrolno-pomiarowa, komputery do sterowania agregatami dyszowymi
umieszczonymi w niecce fontanny oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

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:
Warunki realizacji umowy zostały określone w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wzorze umowy zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.lublin.eu w zakładce
Zamówienia publiczne/Ogłoszone zamówienia publiczne/Usługi w folderze dot. przedmiotowego zamówienia.

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 013-026196

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/04/2020
Czas lokalny: 10:00

https://bip.lublin.eu
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26196-2020:TEXT:PL:HTML
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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: 07/04/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:
1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez transmisję online pod adresem: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/
zamowienia-publiczne/transmisja-z-otwarcia-ofert/
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

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:
1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa ustawy Pzp.
2. Każdy Wykonawca będzie związany swoją ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.
3. Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
3.1. formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać
nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. W formularzu
ofertowym Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem;
3.2. oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom
oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia
podwykonawcom;
3.3. formularz cenowy;
3.4. wykaz imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
doświadczeniu tych osób;
3.5. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23
ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej);
3.6. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na
wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji znajduje
się w pkt 6.1 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego: https://bip.lublin.eu w zakładce
Zamówienia publiczne/Ogłoszone zamówienia publiczne/Usługi.

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/transmisja-z-otwarcia-ofert/
https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/transmisja-z-otwarcia-ofert/
https://bip.lublin.eu
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6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia znajduje się w pkt 6.3 SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego:
https://bip.lublin.eu w zakładce Zamówienia publiczne/Ogłoszone zamówienia publiczne/Usługi.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
9. Cd pkt II.2.14
(...)
2. Rozpoczęcie wykonywania umowy w zakresie bieżącej obsługi dydaktycznego ogrodu wodnego nastąpi
w dniu przekazania Zamawiającemu oraz Wykonawcy przez Wykonawcę Inwestycji – dydaktycznego
ogrodu wodnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wykonawca lub osoba/osoby przez niego
upoważnione stawią się w terenie i przejmą cały obiekt będący przedmiotem umowy od Zamawiającego.
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o ww. terminie faksem lub drogą mailową. Dowodem przekazania
dydaktycznego ogrodu wodnego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną będzie sporządzony dla tego celu
protokół przekazania, podpisany przez strony. Zakończenie wykonywania umowy w zakresie bieżącej obsługi
dydaktycznego ogrodu wodnego nastąpi w dniu 15 czerwca 2023 r.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
4. 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 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

https://bip.lublin.eu
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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5. 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.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

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 224587840
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2020


