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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94061-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Wola Grzymalina: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2023/S 032-094061

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej 
w Woli Grzymalinej / Województwo Łódzkie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7692239961
Adres pocztowy: WOLA GRZYMALINA 2
Miejscowość: WOLA GRZYMALINA
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Kod pocztowy: 97-427
Państwo: Polska
E-mail: crk@lodzkie.pl 
Tel.:  +48 447773176
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie
Adres profilu nabywcy: https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie
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
Inny rodzaj: jednostka budżetowa /jednostka samorządu terytorialnego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu i wyposażenia do 3 pracowni: automatyki, spawalnictwa, OZE
Numer referencyjny: CRK.2610.1.2023 CRK.2610.1.2023

II.1.2) Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Dostawa sprzętu i wyposażenia do 3 pracowni: automatyki, spawalnictwa, OZE
Postępowanie prowadzone z podziałem na części:
Część 1- Sprzęt i wyposażenie komputerowe,
Część 2 -Sprzęt i wyposażenie do pracowni OZE,
Część 3 -Sprzęt i wyposażenie do pracowni spawalniczej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 424 457.38 PLN

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:
Sprzęt i wyposażenie komputerowe,
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy jest siedziba Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej w Woli Grzymalinej, adres: Wola Grzymalina 2, 97-427 Rogowiec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt i wyposażenie komputerowe, Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia ( m.in. zakres ilościowy) oraz 
wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia (dla Części 1) przedstawione zostały w dokumentacji 
przetargowej stanowiącej załączniki do SWZ, zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania pod 
adresem:https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie

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
Wartość bez VAT: 227 168.81 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
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 „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju 
Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej” Nr 
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RPLD.11.03.01-10-0012/22 .– współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przedmiotowe zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, 
Poddziałania XI.3.1. Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzęt i wyposażenie do pracowni OZE
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38900000 Różne przyrządy do badań lub testowania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem dostawy jest siedziba Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej w Woli Grzymalinej, adres: Wola Grzymalina 2, 97-427 Rogowiec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Sprzęt i wyposażenie do pracowni OZE. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia ( m.in. zakres ilościowy) 
oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia (Części 2) przedstawione zostały w dokumentacji 
przetargowej stanowiącej załączniki do SWZ, zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania pod 
adresem:https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie

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
Wartość bez VAT: 68 951.49 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
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 „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju 
Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej” Nr 
RPLD.11.03.01-10-0012/22 .– współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Przedmiotowe zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, 
Poddziałania XI.3.1. Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sprzęt i wyposażenie do pracowni spawalniczej.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42662000 Sprzęt spawalniczy

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL713 Piotrkowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Hala Piaski

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia ( m.in. zakres ilościowy) oraz wymagania zamawiającego dla 
realizacji zamówienia (Część 3) przedstawione zostały w dokumentacji przetargowej stanowiącej załączniki do 
SWZ, zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/
pn/crklodzkie

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
Wartość bez VAT: 673 920.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
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 „Zwiększenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji słuchaczy oraz nauczycieli Centrum Rozwoju 
Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Woli Grzymalinej” Nr 
RPLD.11.03.01-10-0012/22 .– współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

II.2.14) Informacje dodatkowe
Przedmiotowe zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, 
Poddziałania XI.3.1. Kształcenie zawodowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach 
określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów.
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Część 1:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 
musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
-jedno zamówienie polegające na dostawie odpowiadającej
przedmiotowi zamówienia o wartości na kwotę nie mniejszą niż
100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy złotych 00/100);
oraz załączy dowody określające, czy dostawa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 
wykonane.
Część 2:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 
musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- jedno zamówienie polegające na dostawie odpowiadającej
przedmiotowi zamówienia o wartości na kwotę nie mniejszą niż
40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy złotych 00/100);
oraz załączy dowody określające, czy dostawa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 
wykonane.
Część 3:
4)zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej 
musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:
- jedno zamówienie polegające na dostawie odpowiadającej
przedmiotowi zamówienia o wartości na kwotę nie mniejszą niż
200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy złotych 00/100);
oraz załączy dowody określające, czy dostawa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały 
wykonane.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, 
że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia 
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego 
wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w 
ust. 2 – zgodnie z Załącznikiem do SWZ.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentacją do postępowania ( szczegółowe zapisy dotyczące zmiany umowy, terminu, realizacji ), 
zamieszczoną na stronie prowadzonego postępowania pod adresem:https://www.platformazakupowa.pl/pn/
crklodzkie.

Sekcja IV: Procedura
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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: 20/03/2023
Czas lokalny: 08:00

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: 17/06/2023

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/03/2023
Czas lokalny: 08:30
Miejsce:
https://www.platformazakupowa.pl/pn/crklodzkie
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
komisja przetargowa

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie wymaga wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Podstawy wykluczenia 
( Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy PZP; 2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP Zamawiający stosuje przepisy art. 5k 
ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie,3. Z postępowania o udzielenie zamówienia, 
stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 
2022 r. poz. 835)
oraz dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu , RODO, podstawy wykluczenia w związku z wojną na Ukrainie, przewidywane zmiany 
umowy, szczegółowy opis kryteriów oceny ofert - zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia 
zamieszczonej na stronie prowadzonego postępowania pod adresem:https://www.platformazakupowa.pl/pn/
crklodzkie

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Polska
Miejscowość: Polska
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu 
oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 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.
3. 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 Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającego odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 
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pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu.
5. 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.
6. 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.
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 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. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 
17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych".
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe albo wysłane na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 
2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego
do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587777
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/02/2023

14/02/2023 S32
https://ted.europa.eu/TED

9 / 9

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

