
Dz.U./S S176
13/09/2022
498664-2022-PL

1 / 10
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Polska-Katowice: Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
2022/S 176-498664

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: JSW Nowe Projekty S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 272929765
Adres pocztowy: Paderewskiego 41
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-282
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sobieraj
E-mail: asobieraj@jswnoweprojekty.pl 
Tel.:  +48 323570952
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jswnoweprojekty.pl
Adres profilu nabywcy: www.jswnoweprojekty.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 271747631
Adres pocztowy: Aleja Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sobieraj
E-mail: asobieraj@jswnoweprojekty.pl 
Tel.:  +48 323570952
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 006746410
Adres pocztowy: Nowy Świat 6/12
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sobieraj
E-mail: asobieraj@jswnoweprojekty.pl 
Tel.:  +48 323570952
Adresy internetowe:
Główny adres: www.arp.pl
Adres profilu nabywcy: www.arp.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ekoenergia Silesia S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 242859870
Adres pocztowy: Żeliwna 38
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-599
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sobieraj
E-mail: asobieraj@jswnoweprojekty.pl 
Tel.:  +48 323570952
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ekoenergiasilesia.pl
Adres profilu nabywcy: www.ekoenergiasilesia.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Grupa CZH S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 000025922
Adres pocztowy: Lompy 14
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sobieraj
E-mail: asobieraj@jswnoweprojekty.pl 
Tel.:  +48 323570952
Adresy internetowe:
Główny adres: www.czh.pl
Adres profilu nabywcy: www.czh.pl

I.1) Nazwa i adresy
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Oficjalna nazwa: Instytut Technologii Paliw i Energii
Krajowy numer identyfikacyjny: 000025945
Adres pocztowy: Zamkowa 1
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-803
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sobieraj
E-mail: asobieraj@jswnoweprojekty.pl 
Tel.:  +48 323570952
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ichpw.pl
Adres profilu nabywcy: www.ichpw.pl

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 273073527
Adres pocztowy: Wojewódzka 42
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-062
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Sobieraj
E-mail: asobieraj@jswnoweprojekty.pl 
Tel.:  +48 323570952
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ksse.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.ksse.com.pl

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

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.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: Zamawiający sektorowy

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

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

II.1.1) Nazwa:
Opracowanie Studium wykonalności zagospodarowania zdegradowanych terenów pogórniczych, na rzecz OZE 
oraz produkcji wodoru w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym
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Numer referencyjny: 2/2022/NP

II.1.2) Główny kod CPV
71241000 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie Studium wykonalności zagospodarowania zdegradowanych 
terenów pogórniczych, na rzecz OZE oraz produkcji wodoru w celu rozwoju innowacyjnej gospodarki o obiegu 
zamkniętym.” Opis potrzeb Zamawiającego i cechy charakterystyczne usługi stanowiącej przedmiot zamówienia 
zawiera załącznik nr 2 do OPiW „Opis potrzeb Zamawiającego”. Załącznik nr 2 stanowi integralną część OPiW.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice

II.2.4) Opis zamówienia:
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Studium Wykonalności powinno zawierać co najmniej następujące punkty (elementy te nie podlegają 
negocjacjom):
1) stan prawny umożliwiający realizację przedsięwzięcia będącego przedmiotem Studium Wykonalności, 
obowiązujący w dniu przekazania tego opracowania Zamawiającemu,
2) określenie możliwości prawnej realizacji przedsięwzięcia i otrzymania dofinansowania/dotacji/pożyczki w 
szczególności ze środków publicznych, w tym z funduszy unijnych,
3) Określenie propozycji zmian w prawodawstwie umożliwiających wykorzystanie odpadów wydobywczych do 
produkcji wodoru i innych produktów
4) istota i cel przedsięwzięcia:
a. aspekty rozwojowe i innowacyjne przedsięwzięcia,
b. korzyści wynikające z realizacji przedsięwzięcia,
c. ocena zgodności przedsięwzięcia z założeniami zawartymi w unijnej inicjatywie Coal Regions in Transition, 
polityce rozwoju kraju i innymi rządowymi i unijnymi dokumentami strategicznymi dotyczącymi przedmiotu 
Studium Wykonalności,
5) analiza rynku produktów
a. charakterystyka potencjalnych produktów,
b. perspektywy rynkowe,
c. przewidywana konkurencja,
d. polityka cenowa/sprzedaży,
6) analiza dostępności terenów pogórniczych i ich stanu w aspekcie ich wykorzystania w projekcie:
a. ustalenie możliwości i sposobu zagospodarowania terenów zdegradowanych w aspekcie wymagań 
wynikających z obowiązujących krajowych i unijnych aktów prawnych,
b. analiza dostępnych danych w celu wyboru optymalnego miejsca – terenu pogórniczego, dla przyszłej 
realizacji projektu,
c. analiza czynników środowiskowych i ich wpływu na realizację przedsięwzięcia,
d. analiza czynników społecznych i ich wpływ na realizację przedsięwzięcia.
7) charakterystyka przedsięwzięcia:
a. identyfikacja i dostępność rozwiązań technologicznych przedsięwzięcia,
b. wybór odpowiedniej technologii, jej opis i charakterystyka,
c. opis podstawowych obiektów i urządzeń oraz powiązań skalowych i procesowych pomiędzy poszczególnymi 
węzłami technologicznymi,
d. charakterystyka produktów
e. surowce – zapotrzebowanie i dostępność,
f. bilans masowy i energetyczny technologii,
g. zestawienie produkcji oraz zużycia surowców i mediów,
h. podstawowe wskaźniki technologiczne,
i. wykaz podstawowego wyposażenia technologicznego,
8) plan produkcji:
a. organizacja produkcji,
b. plan produkcji dla horyzontu czasowego przedsięwzięcia,
9) organizacja i zatrudnienie,
10) harmonogram realizacji przedsięwzięcia,
11) analiza możliwości pozyskania energii dla układu technologicznego,
a. sposób zaopatrzenia w media,
b. sposób pozyskiwania energii z OZE na potrzeby realizacji przedsięwzięcia,
12) ekologiczne uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia,
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a. charakterystyka odpadów gazowych, ciekłych i stałych,
b. przewidywany sposób zagospodarowania odpadów wydobywczych i ograniczenia emisji,
c. ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
d. ocena możliwości dopuszczenia przedsięwzięcia do eksploatacji,
e. analiza LCA dla rozpatrywanego układu technologicznego oraz analiza porównawcza dla układu 
referencyjnego zaproponowanego przez Wykonawcę,
13) analiza finansowa przedsięwzięcia,
14) analiza ryzyka dla przedsięwzięcia,
15) analiza aspektów społecznych przedsięwzięcia,
16) Wnioski

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
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów
Przewidywana liczba kandydatów: 7
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
Zamawiający zaprosi do składania ofert wstępnych pierwszych 7 Wykonawców, którzy w oświadczeniu „Ilość 
zrealizowanych usług” stanowiącym załącznik nr 7 do OPiW, wskażą najwyższą ilość należycie wykonanych 
usług (co najmniej 3) polegających na opracowaniu studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami 
ekonomiczno – finansowymi, o wartości nie niższej niż 250 tys. zł netto każda, pośród wszystkich Wykonawców, 
którzy złożyli Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

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
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Strony ustalają czas realizacji Przedmiotu Umowy, tj. zadań opisanych w OPIW na 4 miesiące, licząc od daty 
zawarcia przez Strony Umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy 
- w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu studium wykonalności z 
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pokrewnych dziedzin jak przedmiot zamówienia (branża energetyczna/górnicza) wraz z niezbędnymi analizami 
ekonomiczno – finansowymi, o wartości nie niższej niż 250 tys. zł netto każda.
2) Wykonawca musi wskazać, że dysponuje co najmniej 5 osobami (kluczowym personelem), które zostaną 
skierowane do realizacji zamówienia, oraz spełniają poniższe wymagania:
a) Kierownik projektu (co najmniej 1 osoba), która w okresie ostatnich 3 lat kierowała zespołem opracowującym 
studium wykonalności z pokrewnych dziedzin (branża energetyczna/górnicza) o wartości min. 250 tys. zł netto 
każde,
b) Ekspert ekonomiczny (co najmniej 1 osoba), która w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję eksperta z obszaru 
ekonomicznego w zespole opracowującym studium wykonalności z pokrewnych dziedzin (branża energetyczna/
górnicza), o wartości min. 250 tys. zł netto każde,
c) Ekspert techniczny (co najmniej 1 osoba), która w okresie ostatnich 3 lat pełniła funkcję eksperta z obszaru 
technicznego w zespole opracowującym studium wykonalności z pokrewnych dziedzin (branża energetyczna/
górnicza), o wartości min. 250 tys. zł netto każde.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) 
warunki wymienione w pkt. 1 powyżej muszą być spełnione przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca może - zgodnie z art. 118 ustawy PZP - w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o:
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej JEDZ);
- wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 
przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego 
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne odpowiednie dokumenty, referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną̨ wprowadzone do 
treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 8 do OPiW.

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
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IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub 
negocjowanych ofert

IV.1.5) Informacje na temat negocjacji

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/10/2022
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

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 
podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
3) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: 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. W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy oraz 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 IX ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. Środek 
ochrony prawnej, o którym mowa w art. 579 ustawy PZP przysługuje również Zamawiającemu.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub 
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym 
systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy,
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 
podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub 
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 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.
9. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie 
przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia 
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w 
terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w 
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia 
o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia 
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie 
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/09/2022
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