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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249032-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Lubanie: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2021/S 095-249032

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Gmina Lubanie
Adres pocztowy: Lubanie 28A
Miejscowość: Lubanie
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 87-732
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Michał Chaberski
E-mail: lubanie1@poczta.onet.pl 
Tel.:  +48 542513312-39
Faks:  +48 542513312-24
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lubanie.com

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/457230
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
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:
Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Lubanie
Numer referencyjny: GMK.271.7.2021

II.1.2) Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem w miejscach lokalizacji określonych w dokumentacji 
technicznej mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych na potrzeby budynków mieszkalnych oraz pomp ciepła na potrzeby ogrzania budynków 
mieszkalnych:
1) dostawa i montaż 53 mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o mocy do 10 kWp na 
budynkach mieszkalnych lub gruncie przyległym;
2) dostawa i montaż 12 pomp ciepła o mocy do 10 kWt, montowanych na potrzeby ogrzania budynków 
mieszkalnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09332000 Instalacje słoneczne
42511110 Pompy grzewcze
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren gminy Lubanie

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem:
1) 53 mikroinstalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej o mocy do 10 kWp na budynkach 
mieszkalnych lub gruncie przyległym. Łączna moc instalacji: 397,01 kWp;
2) 12 pomp ciepła o mocy do 10 kWt, montowanych na potrzeby ogrzania budynków mieszkalnych. Łączna moc 
102 kWt.
2. Minimalny okres gwarancji ogólnej na instalacje fotowoltaiczne oraz na pompy ciepła wynosi 5 lat i liczony 
jest od daty bezusterkowego protokolarnego odbioru końcowego. Jest to okres niezależny od udzielonej 
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gwarancji dla poszczególnych elementów instalacji, który może być wydłużony przez wykonawcę w złożonej 
ofercie.
3. Zamawiający wymaga, aby panele fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz wszystkie elementy składowe instalacji 
były fabrycznie nowe.
4. Dokumentacja techniczna stanowi załączniki do SWZ: przedmiary, projekty wykonawcze, wymagania 
techniczne dla mikroinstalacji. Szczegółowa specyfikacja techniczna dostawy wraz z montażem mikroinstalacji 
fotowoltaicznych oraz Szczegółowa specyfikacja techniczna dostawy wraz z montażem pomp ciepła.
5. Wykonawca zapewni w okresie 6 lat bezpłatny monitoring instalacji PV i pomp ciepła.
6. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp 
wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
9. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
10. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 
elektronicznych do oferty.
12. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
13. Wykonawca w ramach zadania wykona wszystkie czynności związane z pełnym wykonaniem instalacji 
fotowoltaicznej (montażem/uruchomieniem), w tym przyłączenie do wewnętrznej instalacji obiektu. W 
ramach zadania wykonawca zobowiązany będzie dokonać zgłoszenia do lokalnego zakładu dystrybucyjnego 
przyłączenia generatora do instalacji wewnętrznej obiektu. Wykonawca w ramach zadania wykona wszystkie 
czynności związane z pełnym wykonaniem instalacji pompy ciepła (montaż/uruchomienie).
14. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. możliwość dokonania, w 
pierwszej kolejności, badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego 
oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu.
15. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych produktów z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu 
zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
1) katalogi i/lub opisy i/lub specyfikację modułów PV;
2) katalogi i/lub opisy i/lub specyfikację modułów falowników;
3) katalogi i/lub opisy i/lub specyfikację modułów pomp ciepła.
Z zastrzeżeniem, że przedłożony dokument musi zawierać informacje umożliwiające sprawdzenie 
czy zaoferowany produkt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złożył 
przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, 
zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na moduły PV / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na falownik / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na konstrukcję wsporczą / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Spadek wydajności mocy po okresie 25 lat / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na pompy ciepła / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w dniach: 120
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt pn. Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców gminy Lubanie, RPKP Regionalny 
program operacyjny województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa RPKP.03.00.00 
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie RPKP.03.01.00 Wspieranie 
wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z 18.7.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego” dostępnego https://platformazakupowa.pl/transakcja/457230 Ofertę wykonawca 
może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykonawca 
wykaże posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej przez zamawiającego kwocie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej przez 
zamawiającego kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion).
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 
ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy (w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem) w kwocie nie mniejszej 
niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion).
Dokument składany jest na wezwanie zamawiającego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca 
wykaże, że wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to 
w tym okresie, dostawy z montażem.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) co najmniej 10 dostaw instalacji fotowoltaicznych wraz z ich montażem na dachu;
2) co najmniej 10 dostaw instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem na gruncie;
3) co najmniej 2 dostaw pompy ciepła powietrze/woda wraz z montażem.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
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działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
Wykaz dostaw składany jest na wezwanie zamawiającego.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Projektowane zapisy umowy zawarte zostały w Załączniku nr 9 do SWZ.
2. Postanowienia dotyczące gwarancji zawarte zostały w umowie oraz karcie gwarancyjnej stanowiącej 
załącznik do umowy.
3. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi po podpisaniu przez strony końcowego protokołu odbioru.

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.1.8) 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: 15/06/2021
Czas lokalny: 12:00

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: 12/09/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/06/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Urząd Gminy Lubanie, Lubanie 28A
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem 
platformy na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/457230. Otwarcie ofert na platformie 
dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. Wykonawca składa ofertę poprzez złożenie za pośrednictwem platformy zakupowej:
a) wypełnionego i podpisanego formularza oferty (Załącznik 2 do SWZ);
b) wypełnionego i podpisanego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ;
c) przedmiotowych środków dowodowych;
d) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której 
umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych;
e) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku złożenia wadium w formie innej 
niż pieniądz);
f) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie;
g) (o ile dotyczy) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (Załącznik 7 do 
SWZ);
h) (o ile dotyczy) oświadczenia o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (Załącznik 8 do SWZ).
2. Ofertę oraz oświadczenie (JEDZ), sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej – postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 50 000,00 PLN.
4. Podmiotowe środki dowodowe żądane w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu (składane na 
wezwanie):
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 i art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp 
sporządzona nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem;
2) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp (Załącznik 5 do SWZ);
3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem;
4) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw 
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (wg wzoru stanowiącego Załącznik 6.1 SWZ).
5) o ile dotyczy – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu JEDZ (w zakresie wskazanym w Załączniku 6.2 do SWZ).
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
zastosowanie ma § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, zastosowanie mają zapisy § 4 ust. 3 tego 
rozporządzenia.
6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, 
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 6 
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oraz pkt 7 lit. a–d przywołanego wyżej rozporządzenia (Załącznik 6.2 do SWZ), dotyczących tych podmiotów, 
potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
7. Zamawiający nie stawia wymogu, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy nie będącemu podmiotem udostępniającym zasoby na zasadach, o których mowa w art. 118, 
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
6. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej 
ceny (brutto) oferty.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wykonawca wnosi przed podpisaniem umowy przez 
zamawiającego.
8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przez strony przedstawi dokument potwierdzający posiadanie 
ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN 
zgodnie z zapisami rozdziału V pkt 15 SWZ, którą musi posiadać przez cały okres realizacji umowy.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
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 

18/05/2021 S95
https://ted.europa.eu/TED

7 / 8

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio


Dz.U./S S95
18/05/2021
249032-2021-PL

8 / 8

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu.
6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. 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 pkt 1.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 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.
9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 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.
10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/05/2021
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