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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:556638-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zabrze: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2019/S 227-556638

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk
Adres pocztowy: ul. M. Curie-Skłodowskiej 34
Miejscowość: Zabrze
Kod NUTS: PL229
Kod pocztowy: 41-819
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Niśkiewicz
E-mail: sekretariat@cmpw-pan.edu.pl 
Tel.:  +48 322716077
Faks:  +48 322712969
Adresy internetowe:
Główny adres: http://cmpw-pan.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://cmpw-pan.edu.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://bip.cmpw-pan.edu.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowa i badawcza

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa aparatury badawczej dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN. Znak sprawy: PN/
UOPWE/02/2019
Numer referencyjny: PN/UOPWE/02/2019

II.1.2) Główny kod CPV
38000000

mailto:sekretariat@cmpw-pan.edu.pl
http://cmpw-pan.edu.pl
http://cmpw-pan.edu.pl
https://bip.cmpw-pan.edu.pl/
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń:
— zadanie nr 1: pompa strzykawkowa wysokociśnieniowa,
— zadanie nr 2: modułowe urządzenie przetwórcze,
— zadanie nr 3: goniometr do pomiarów statycznego i dynamicznego rozpraszania światła do oceny wielkości,
kształtu, własności optycznych oraz oddziaływań pomiędzy cząstkami aktywnymi biologicznie.

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 wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pompa strzykawkowa wysokociśnieniowa
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Materiałów Polimerów i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-
Skłodowskiej 34, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Minimalne wymagane parametry laboratoryjnej chemoodpornej pompy infuzyjnej strzykawkowej
wysokociśnieniowej:
— maksymalne obciążenie robocze liniowe na tłok strzykawki do 91 kg (200 lbs) nie mniejsze niż 80 kg,
— przepływ cieczy regulowany w zakresie minimum nie więcej niż 0.0001 ml/min. oraz w maksimum do 220 ml/
min.,
— uchwyt montażowy do strzykawek o pojemności w zakresie minimalnej nie większej niż 5 ml, maksymalnie
nie mniejsza niż 50 ml,
— nastawy pompy wprowadzane na panelu umieszczonym na pompie,
— instrukcja w języku polskim.
Bezpłatne szkolenie:
— po uruchomieniu systemu Wykonawca musi przeszkolić wybrane osoby Zamawiającego (minimum 2 osoby)
w zakresie obsługi.
Gwarancja:
— gwarancja na pompę strzykawkową wysokociśnieniową minimum 12 miesięcy.
Czas reakcji serwisu:
— czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego najpóźniej do 5 dni roboczych, tj. Wykonawca
zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin oraz ustalenia rodzaju usterki w ciągu 5 dni roboczych po
zgłoszeniu faksem lub e-mailem wady (awarii).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na pompę strzykawkową wysokociśnieniową / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 49
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
Numer identyfikacyjny projektu:
"Innowacyjne materiały i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojących się ran - zakup infrastruktury
badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w
Siemianowicach Śląskich, Nr umowy: UDA-RPSL.01.01.00-24-05B3/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wadium. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23. Zawartość oferty:
formularz ofertowy, JEDZ, załącznik nr 6, pełnomocnictwo, dowód wniesienia wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Modułowe urządzenie przetwórcze
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Materiałów Polimerów i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-
Skłodowskiej 34, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Minimalne wymagane parametry modułowego urządzenia do przetwórstwa metodą wytłaczania materiałów
termoplastycznych:
— urządzenie musi być sterowane cyfrowo z pełną kontrolą prowadzonych procesów przetwórczych,
— urządzenie ma składać się ze współpracujących modułów:
1. główna jednostka sterująco-napędowa
oraz moduły wymienne:
2. dwuślimakowy moduł przeznaczony do wytłaczania tworzyw termoplastycznych z niezbędnym do działania
oprzyrządowaniem;
3. moduł mieszający – periodyczny mieszalnik (gniotownika) z niezbędnym do działania oprzyrządowaniem,
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— wszystkie wymienione w zestawie elementy muszą współpracować ze sobą, a wyniki wykonanych
analiz fizycznych na powyższym urządzeniu powinny mieć możliwość obróbki za pomocą oprogramowania
dostarczonego przez producenta,
— jednostka napędowa, moduły i dozowniki musi być wyposażona w statyw umożliwiający szybkie
konfigurowanie urządzenia bez wykorzystania podnośników czy blatów roboczych.
Jednostka sterująco-napędowa:
— zasilanie 3x400 V,
— moment obrotowy napędu nie mniejszy niż 400 Nm (odchylenie momentu obrotowego nie większe niż 0,15
%),
— zakres pracy jednostki od ≤ 0,3 obrotów/min. do ≥ 300 obrotów/min. dla maksymalnego momentu
obrotowego,
— 2 komplety ślimaków segmentowych,
— pomiar momentu obrotowego w pełnym zakresie możliwości napędu,

— możliwość pracy z modułami wytłaczającymi dwuślimakowymi w zakresie temp. od 20oC do 400oC,

— możliwość pracy z modułami wytłaczającymi jednoślimakowymi w zakresie temp. od 20oC do 400oC,
— możliwość pracy z modułami mieszającymi periodycznymi dwurotorowymi o objętościach do 400 ml i

większej w zakresie temp. od 20oC do 400oC,
— możliwość komunikacji jednostki z urządzeniami peryferyjnymi (modułami) w celu utworzenia linii
produkcyjnej zautomatyzowanej (np. automatyczna zmiana szybkości podawania materiału w zależności od
wyników kontroli wymiarów otrzymywanego produktu),
— oprogramowanie sterujące pracą jednostki oraz pozwalające na analizę przebiegu procesów.
Moduł dwuślimakowy:
— kompatybilny i zasilany przez jednostkę sterująco-napędową (pkt 1),

— możliwość pracy w zakresie temp. od 20oC do 400oC,
— praca ślimaków współbieżna (średnica pojedynczego ślimaka D=20 mm),
— budowa ślimaków segmentowa (możliwość konfiguracji zwojów ślimaka na całej jego długości poprzez
dobranie odpowiedniego segmentu), długość ślimaka nie mniejsza niż 40 D. Możliwość skracania drogi
przetwórczej w zakresie długości ślimaka, z możliwością rekonfiguracji budowy ślimaka,
— wymienna ogrzewana głowica formująca tworzywo w pręt o średnicy 1 mm,
— zakres pracy przetwórczej urządzenia w wydajnościach od 0,5 kg do 20 kg i więcej na godzinę,
— co najmniej 4 strefy grzewcze zasilane elektryczne / termostabilizowane,
— dozownik do proszków aktywny, sterowany cyfrowo,
— aktywny dozownik do cieczy, zawierający element dozujący (pompa ciśnieniowa), sterowany cyfrowo,
— objętościowy dozownik aktywny dla granulatu o średnicy nieprzekraczającej 4 mm, sterowany cyfrowo.
Periodyczny mieszalnik (gniotownik):
— kompatybilny i zasilany przez jednostkę sterująco-napędową (pkt 1),

— możliwość pracy w zakresie temp. od 20oC do 400oC,
— min. 3 strefy grzewcze,
— zawiera minimum 2 elementy mieszająco-ugniatające,
— możliwość wymiany elementów mieszająco-ugniatających (dopasowanie do rodzaju mieszanego materiału),
— zestaw elementów mieszająco-ugniatających przystosowanych do materiałów poliestrowych,

— objętość komory nie większa niż 60 cm3.
Materiał i sposób wykonania elementów urządzenia mającego kontakt z tworzywem:
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— stal nierdzewna M390 z powłoką wielowarstwową CrCN lub inną powłoką, charakteryzującą się
porównywalną lub wyższą odpornością na ścieranie oraz porównywalną lub wyższą odpornością na korozję.
Powłoka musi być dopuszczona do przetwórstwa materiałów do zastosowań medycznych. Wykonanie powłoki i
jakość stali gwarantowana przez producenta.
Pozostałe wymagania w dokumencie zamówienia.

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

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 5
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
Numer identyfikacyjny projektu:
"Innowacyjne materiały i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojących się ran - zakup infrastruktury
badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w
Siemianowicach Śląskich, Nr umowy: UDA-RPSL.01.01.00-24-05B3/17-00

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wadium. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23. Zawartość oferty:
formularz ofertowy, JEDZ, załącznik nr 6, pełnomocnictwo, dowód wniesienia wadium.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Goniometr do pomiarów statycznego i dynamicznego rozpraszania światła do oceny wielkości, kształtu,
własności optycznych oraz oddziaływań pomiędzy cząstkami aktywnymi biologicznie
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Materiałów Polimerów i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, 41-819 Zabrze, ul. Marii Curie-
Skłodowskiej 34, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
— otwarta konstrukcja oparta o standardowe szyny optyczne,
— zakres pomiarowy co najmniej od 15 do 150 stopni,
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— talerz obrotowy o średnicy co najmniej 200 mm,
— ręczny lub automatyczny dobór kątów pomiaru z krokiem co najwyżej 0,01 o,
— napęd silnika z interfejsem USB,

— zakres temperatury pomiaru od temperatury pokojowej do co najmniej 85oC,
— system filtracji dla płynu otaczającego kuwetę pomiarową,

— zewnętrzny system termostatujący o zakresie co najmniej od temperatury pokojowej do 85oC,
— laserowe półprzewodnikowe źródło światła o długości fali zbliżonej do 630 nm i mocy wyjściowej od 35 mW,
— wybieralna apertura wyjściowa od 0,1 mm do 3 mm dla pomiarów statycznego i dynamicznego rozpraszania
światła,
— wąskoprzepustowe filtry światła o maksimum przepuszczalności w zakresie 480 nm do 640 nm,
— termometr oporowy Pt umieszczony w pobliżu celki pomiarowej,
— korelator cyfrowy dla pomiarów autokorelacji i kroskorelacji o 522 kanałach sprzętowych. Czas zwłoki od
25 ns do 1 310 s. Czas próbkowania od 25 ns do 40 ms o programowalnej zwłoce. Korelator wyposażony w
interfejs USB,
— dodatkowe 522 kanały dla wysokiej rozdzielczości, interfejs USB,
— wysokosprawny fotodetektor z fotodiodą lawinową,
— kompletne oprogramowanie dla kontroli przyrządu, interfejsu silnika krokowego i korelatora,
— oprogramowanie dla analizy pomiarów statycznego rozpraszania światła z wynikami według Zimma,
Debye’a, Guiniera, Kratky’ego, fraktalowe, I w funkcji q, Rg,
— oprogramowanie dla opracowania wyników pomiarów rozpraszania światła zawierające obliczenia metodą
contin, kumulantów, NNLS lub równorzędne,
— oprogramowanie do kalibracji goniometru,
— zestaw próbek standardowych dla walidacji pomiarów rozmiarów cząstek,
— adapter dla celki okrągłej o średnicy zewnętrznej 12 mm,
— stacja robocza – procesor o wydajności zapewniającej o najmniej poprawną pracę oprogramowania, system
operacyjny umożliwiający korzystanie z urządzenia, 8 GB RAM, dyski twarde o pojemności minimum 1 TB, w
tym minimum 256 GB SSD, display o przekątnej co najmniej 24”,
— stół optyczny o rozmiarach odpowiednich dla urządzenia pomiarowego.
Gwarancja:
gwarancja na goniometr do pomiarów statycznego i dynamicznego rozpraszania światła minimum 12 miesięcy.
Czas reakcji serwisu:
— czas reakcji serwisu na wezwanie Zamawiającego powyżej 48 godzin najpóźniej do 4 dni roboczych.
W sytuacji wystąpienia usterki czy awarii Zamawiający oczekuje od Wykonawcy niezwłocznej reakcji serwisu
rozumianej jako:
— zdalne przyjęcie zgłoszenia usterki,
— rozpoczęcie zlecenia usunięcia usterki,
— zdalna wstępna diagnoza przyczyny usterki przez serwisanta,
— odpowiedź dla zgłaszającego zawierająca dalsze pytania dotyczące usterki lub sugerująca możliwe działania
naprawcze.
Wykonanie powyższych czynności łącznie traktowane jest przez Zamawiającego jako reakcja serwisu.
Wykonawca podając czas reakcji serwisu powinien podać ilość czasu potrzebną na wykonanie wszystkich
powyższych czynności licząc od chwili otrzymania informacji o usterce do wysłania odpowiedzi dla
zgłaszającego. Podany przez Wykonawcę czas reakcji serwisu zostanie umieszczony w umowie na realizację
przedmiotu zamówienia jako obowiązek dla Wykonawcy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na goniometr do pomiarów statycznego i dynamicznego rozpraszania
światła / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji serwisu / Waga: 5
Cena - Waga: 50

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 105
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
Numer identyfikacyjny projektu:
Innowacyjne materiały i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojących się ran - zakup infrastruktury
badawczej i przeprowadzenie prac budowlanych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
w Zabrzu oraz zakup infrastruktury badawczej dla Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w
Siemianowicach Śląskich, Nr umowy: UDA-RPSL.01.01.00-24-05B3/17-00.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wadium. Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23. Zawartość oferty:
formularz ofertowy, JEDZ, załącznik nr 6, pełnomocnictwo, dowód wniesienia wadium.

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

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem 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
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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: 30/12/2019
Czas lokalny: 09:30

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: 30/12/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, pok.
234, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2. Otwarcie ofert jest jawne.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy), adresy Wykonawców, informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

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:

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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, 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.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej 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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2019

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