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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku
Adres pocztowy: ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6
Miejscowość: Brzesko
Kod NUTS: PL217 Tarnowski
Kod pocztowy: 32-800
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Wojcieszek
E-mail: przetargizdp@onet.pl
Tel.: +48 146630141
Faks: +48 146631221
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zdp.powiatbrzeski.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://zdp.powiatbrzeski.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://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami powiatowymi

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługi przewozu promowego w ciągach dróg powiatowych powiatu brzeskiego z podziałem na dwie części.
Numer referencyjny: ZDP.ZP.271.3.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
60610000 Usługi transportu promowego

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie :
Części nr 1 : „Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaski Drużków w ciągu drogi powiatowej nr
1410 K Iwkowa –Czchów –Zdonia ” o napędzie górnolinowym - wolnospławnym ( bez napędu własnego ).
Część nr 2 : „ Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytrzyszczka w ciągu drogi powiatowej nr
1449 K Wytrzyszczka –Tropie –Gródek n/D ” o napędzie elektrycznym .
Szczegółowy opis i wymagania techniczne zostały określone w siwz IDW
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający może udzielić zamówienia na dwie części w przypadku , gdy Wykonawca będzie dysponował
co najmniej 4 osobami posiadającymi ważne uprawnienia tj. ważny patent żeglarski przewoźnika promowego
wydany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej dla każdej części oddzielnie.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Piaski Drużków w ciągu drogi powiatowej nr 1410 K
Iwkowa –Czchów –Zdonia ” o napędzie górnolinowym - wolnospławnym ( bez napędu własnego ).
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60610000 Usługi transportu promowego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1410 K Iwkowa –Czchów –Zdonia w m. Piaski Drużków

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 . Przewóz międzybrzegowy osób, pojazdów i zwierząt zgodnie z wymogami i obowiązkami wynikającymi z
przepisów ustawowych i administracyjnych oraz warunków ustalonych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w
ustalonych godzinach.
2.Utrzymanie w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej przeprawy z zastosowaniem się do
przytoczonych przepisów oraz wytycznych, uwag i zaleceń kontroli i nadzoru.
3.Wykonanie drobnych robót remontowych, konserwacyjnych urządzeń przeprawy promowej ( pływak, liny,
dojazdy, łódka towarzysząca) do 500,00 zł .
4. Ze względu na usytuowanie promu w odległości 3 km od Zapory Czchowskiej , która dokonuje okresowych
zrzutów nadmiaru wody, ewentualnie kry lodowej , bądź ogranicza zrzut wody , co prowadzi do obniżenia
poziomu wody na rzece, wymagana jest szybka 24- godzinna dyspozycyjność załogi obsługi promu w celu
niezwłocznego zabezpieczenia promu uniemożliwiającego osadzenie na brzegu lub w przypadku wzrostu
poziomu ciągły nadzór nad zabezpieczeniem pływaka.
5.W przypadku silnych mrozów wykonywanie skuwania nawet nocą narastającego lodu celem uniknięcia
przymarznięcia promu .
6. W wyniku obniżenia się poziomu wody w korycie rzeki, przez większą cześć roku, dokonywanie przepraw
promowych przy użyciu siły fizyczne, gdyż siła nurtu rzeki jest niewystarczająca do przepłynięcia na drugi brzeg,
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a w przypadku niekorzystnych wiatrów staje się to wręcz niemożliwe, lub wymusza zawrócenie przeprawy z
połowy rzeki do brzegu.
7. Utrzymanie czystości , ładu i porządku na pływaku , całej przeprawie promowej i w otoczeniu budynku
zaplecza technicznego wraz z utrzymaniem oznakowania pionowego na dojazdach.
8. Oznakowanie przerw pracy promu wg wytycznych nadzoru i zamawiającego.
9.Zabezpieczenie pływaka promu i pozostałych urządzeń w czasie klęsk żywiołowych tj. powódź, kra lodowa ,
wiatr oraz odpowiednie zabezpieczenie w przypadkach przerw w pracy promu.
10. Dokonywanie zmian na znakach informacyjnych o wstrzymaniu i ponownym uruchomieniu przeprawy
promowej.
11. Zabezpieczenie promu podczas postoju poza godzinami kursowania promu zgodnie z przepisami o
żegludze śródlądowej.
12. Przekazywanie informacji do ZDP w Brzesku informacji o wstrzymaniu i ponownym uruchomieniu przeprawy
promowej .
13. Utrzymanie czystości:
a) na promie i łodzi ratunkowej
b) na terenie przyległym w granicach zapór zabezpieczających wjazd na prom (zbieranie śmieci )
c) wykaszanie traw, chwastów, i krzewów od brzegu rzeki do zapór zabezpieczających wjazd na prom –
obustronnie z wywozem pozostałości ścinki na składowisko Wykonawcy. Sprzęt, transport i materiały zapewnia
Wykonawca.
14.Likwidacja śliskości w okresie zimowym na dojazdach do promu (od barier zabezpieczających do wjazdu na
prom) włącznie z promem. Materiał do zwalczania śliskości zimowej zapewnia Zamawiający,
15.Codzienne zamknięcie dojazdów przeprawy poprzez zamknięcie barierek po zakończeniu pracy promu
16.Przeprawa promowa będzie się odbywała nieodpłatnie w msc. Piaski Drużków w godz. od 6.00 – 22.00.
17. Wykonanie przewozów promowych w ekstremalnych warunkach atmosferycznych .
18. Wykonanie konserwacji liny manewrowej co najmniej 3 razy do roku .
19. Czas kursowania promu jest umieszczony na tablicy informacyjnej dla przeprawiających się przez rzekę.
Obsługa promu zobowiązana jest do wykonywania pierwszego i ostatniego kursu o godzinie uwidocznionej
na tablicy informacyjnej. Czas pracy obsługi promu winien obejmować czas niezbędny do uruchomienia i
zamknięcia przeprawy oraz czas potrzebny na wykonanie obsługi codziennej promu. Czas obsługi przeprawy
poza godzinami kursowania powinien być wliczony w cenę usługi.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2024
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
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II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Wytrzyszczka w ciągu drogi powiatowej nr 1449 K
Wytrzyszczka –Tropie –Gródek n/D ” o napędzie elektrycznym .
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
60610000 Usługi transportu promowego

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1449K Wytrzyszczka - Tropie - Gródek n/D

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przewóz miedzy –brzegowy osób , pojazdów i zwierząt zgodnie z wymogami i obowiązkami wynikającymi
z przepisów ustawowych i administracyjnych oraz warunków ustalonych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w
ustalonych godzinach.
2.Utrzymanie w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej przeprawy z zastosowaniem się do
przytoczonych przepisów oraz wytycznych , uwag i zaleceń kontroli i nadzoru.
3.Współpraca z zakładami usługowymi oraz zlecania interwencyjnych napraw w ciągu 24 h zespołu
napędowego ( silniki , przekładnie , rolki napędowe, akumulatory itp. ) – finansowanie napraw po stronie
zamawiającego .
4. Wymiana lin wodzących ( 1 raz w roku) oraz lin napędowych ( 2 razy w roku) – liny dostarcza zamawiający .
5. Współpraca z Zespołem Elektrowni Wodnych w Rożnowie w czasie powodzi oraz corocznych spływów wód
roztopowych .
6. Ze względu na bliskie położenie dwóch zapór wodnych wymagana jest szybka mobilizacja całej załogi
obsługi promu do zabezpieczenia przeprawy promowej w razie ogłoszenia stanów alarmowych poziomu wód .
7. Wykonanie drobnych robót remontowych, konserwacyjnych urządzeń przeprawy promowej
( pływak , liny, dojazdy , łódka towarzysząca) do 500,00 zł .
8. Utrzymanie czystości , ładu i porządku na pływaku , całej przeprawie promowej i w otoczeniu budynku
zaplecza technicznego wraz z utrzymaniem oznakowania pionowego na dojazdach.
9. Oznakowanie przerw pracy promu wg wytycznych nadzoru i zamawiającego.
10.Zabezpieczenie pływaka promu i pozostałych urządzeń w czasie klęsk żywiołowych tj. powódź, kra lodowa ,
wiatr oraz odpowiednie zabezpieczenie w przypadkach przerw w pracy promu.
11. Dokonywanie zmian na znakach informacyjnych o wstrzymaniu i ponownym uruchomieniu przeprawy
promowej.
12. Zabezpieczenie promu podczas postoju poza godzinami kursowania promu zgodnie z przepisami o
żegludze śródlądowej.
13. Przekazywanie informacji do ZDP w Brzesku informacji o wstrzymaniu i ponownym uruchomieniu przeprawy
promowej
14. Utrzymanie czystości:
a) na promie i łodzi ratunkowej
b) na terenie przyległym w granicach zapór zabezpieczających wjazd na prom (zbieranie śmieci )
c) wykaszanie traw, chwastów, i krzewów od brzegu rzeki do zapór zabezpieczających wjazd na prom –
obustronnie z wywozem pozostałości ścinki na składowisko Wykonawcy. Sprzęt, transport i materiały zapewnia
Wykonawca.
15.Likwidacja śliskości w okresie zimowym na dojazdach do promu (od barier zabezpieczających do wjazdu na
prom) włącznie z promem. Materiał do zwalczania śliskości zimowej zapewnia Zamawiający.
16.Codzienne zamknięcie dojazdów przeprawy poprzez zamknięcie barierek po zakończeniu pracy promu .
17. Wykonanie przewozów promowych w ekstremalnych warunkach atmosferycznych .
18. Wykonanie konserwacji liny manewrowej co najmniej 3 razy do roku .
19 .Przeprawa promowa będzie się odbywała nieodpłatnie w miejscowości : Wytrzyszczka w godz. od 5.00 21.00 w tym przerwa od godz 12:00 do13:00, a od 21.00 do 5.00 – ładowanie akumulatorów .
20 . Czas kursowania promu jest umieszczony na tablicy informacyjnej dla przeprawiających się przez rzekę.
Obsługa promu zobowiązana jest do wykonywania pierwszego i ostatniego kursu o godzinie uwidocznionej
na tablicy informacyjnej. Czas pracy obsługi promu winien obejmować czas niezbędny do uruchomienia i
zamknięcia przeprawy oraz czas potrzebny na wykonanie obsługi codziennej promu. Czas obsługi przeprawy
poza godzinami kursowania powinien być wliczony w cenę usługi.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2024
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

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) warunek w zrozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca , który wykaże w okresie trzech lat przed
upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – wykonał
co najmniej jedno zadanie polegające na obsłudze przewozu międzybrzegowego dla każdej części oddzielnie .
b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej 4 osobami
posiadającymi ważne uprawnienia tj. ważny patent żeglarski przewoźnika wydany przez Urząd Żeglugi
Śródlądowej dla każdej części oddzielnie;

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:
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Zostały określone w projekcie umowy stanowiący załącznik nr 8 do siwz
w szczególności:
1). gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji umowy,
2). stawki podatku od towarów i usług (VAT) ;
3). wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10
października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4). zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składania ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ,
5) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych ,
jeżeli zmiany powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę .
6). z uwagi na niezależne od stron okoliczności (nieprzewidziane zmiany organizacyjne, wypadki losowe,
choroby) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy.*
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: 23/09/2020
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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/09/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku , ul. Wyszyńskiego 6 , 32-800 Brzesko

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:
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1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie
ze wzorem standardowego formularza „JEDZ". Wykonawca zobowiązany jest przesłać JEDZ Zamawiającemu w
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania zawiera SIWZ.
Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ ust.1 ust 7,8, 9 (IDW). Zawierają m.innymi przesłanki wykluczenia
z postępowania oraz określają warunki udziału w postępowaniu ( wyszczególnienie katalogu tych dokumentów
w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia ).
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
4. Kryteria oceny ofert :
- Cena 60%
- Doświadczenie osób 40% . Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz ich punktacja opisane w SIWZ ,
ust.19 IDW.
5. Informacje dot. przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO zawarte są w SIWZ , ust.6 IDW.
6. Zamawiający przewiduj e zmiany w umowie zgodnie z apisami w projekcie umowy.
7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym przesyłanie dokumentów, wezwanie do złożenia,
uzupełnienia, wyjaśnienia, oświadczeń i dokumentów, zadawanie pytań, jak i udzielanie odpowiedzi, będzie
odbywała się za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na Platformie ePUAP. Wykonawcy powinni
posiadać konto na Platformie ePUAP oraz oraz poczty elektronicznej : przetargizdp@onet.pl - zgodnie z
informacjami zawartymi w SIWZ.
Zamawiający informuje , iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich
informacji na temat zamówienia ( zbyt mała liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych
rubrykach formularza ) zostały zawarte w SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego
www.zdp.powiatbrzeski.pl , gdzie znajduje się komplet niezbędnych informacji dot przedmiotu postępowania.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 22458700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
3.1. 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
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oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zama-wiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
3.3. 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.
3.4. 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.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesie¬nia 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.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: 02-676
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 22458700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2020

