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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:451244-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2019/S 185-451244
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Podleśna 61
Warszawa
01-673
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kajak
E-mail: malgorzata.kajak@imgw.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.imgw.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.imgw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: hydrologia, meteorologia

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

Nazwa:
Ochrona obiektów IMGW-PIB w 35 lokalizacjach z podziałem na 7 części
Numer referencyjny: AR-RZ-262-35/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
79710000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Ochrona obiektów w:
Część 1:Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3, Suwałki, ul. Puławskiego 125;Część 2: Katowice, ul. Bratków
10;Część 3:Krosno, ul. Okrzei 99, Sandomierz, ul. Ożarowska 65, Tarnów ul. Pisakowa 56;Część 4:Słupsk,
2 / 16 ul. Młyńska 1 A, Koszalin, ul. Morska 101, Milejewo, ul. Szkolna 11, Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 1,Część 5:
Kozienice, ul. Zwoleńska 5, Lublin Radawiec Duży 272, Mława, ul. Szreńska 14, Płock Nowy Trzepów 56,
Siedlce, ul. Piaskowa 284, Sulejów, ul. Polna 10,Terespol, ul. Polna 42, Włodawa, ul. Korolowska 77, Jarczew
89, Wola Mysłowska, Borowa Góra ul. Lipowa 1; Część 6: Gorzów Wielkopolski, ul. Sybiraków 10, Wieluń, ul.
Graniczna 45;Slubice,ul. Północna 46,Kalisz,ul. Róży Wiatrów 16,Radzyń,ul.Słoneczna 43,Piła,ul.Miedziana
24. Koło ul.Cegielniana 8,Radoszowice-Babiak Część 7:Opole, ul. Przeskok 4,Wrocław, ul. Graniczna 201,
Zielona Góra, ul. Struga 1a, Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 3, Kłodzko ul. Dusznicka 9, Leszno ul. Kosmonautów 8,
Legnica, ul. Bartoszowska 2

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:
Ochrona obiektów w lokalizacjach: Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 oraz Suwałki, ul. Puławskiego 125
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
15-245 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 oraz 16-400 Suwałki, ul. Puławskiego 125

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia zlokalizowanego w Białymstoku,
Ul. Ciołkowskiego 2/3, 15-245 Białystok.
2) Ochronie podlegają obiekty IMGW-PIB w Białymstoku tj. budynek główny, budynek warsztatowo-garażowy,
Wiaty magazynowe, garaże blaszane, ogródek meteorologiczny oraz przylegające do obiektów ogrodzenia i
Niezbędna infrastruktura techniczna.
3) Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
4) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych z lokalnego systemu
Alarmowego oraz dojazd patrolu interwencyjnego od dnia
31 grudnia 2019 r. godz. 12:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do SIWZ.
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia zlokalizowanych w Suwałkach
Przy ul. Puławskiego 125, 16-400 Suwałki.
2) Ochronie podlegają obiekty IMGW-PIB w Suwałkach tj. budynek główny, budynek garażowy, ogródek
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Meteorologiczny oraz przylegające do obiektów ogrodzenia i niezbędna infrastruktura techniczna.
3) Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
4) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych
Z lokalnego systemu alarmowego oraz dojazd patrolu interwencyjnego od dnia
1 stycznia 2020 r. godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00.
5) Obiekt jest wyposażony w narzędzia techniczne w postaci lokalnego systemu alarmowego.
6) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu podłączenie
Istniejących narzędzi technicznych z infrastrukturą Wykonawcy w celu monitoringu sygnałów alarmowych z
Lokalnego systemu alarmowego.
7) Wykonawca zobowiązuje się do elektronicznego monitorowania sygnałów
Z zainstalowanego na obiekcie lokalnego systemu alarmowego.
8) Wykonawca będzie monitorował poprawność uzbrojenia lokalnego systemu alarmowego w ustalonych
Godzinach a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powiadomi Zamawiającego telefonicznie o zdarzeniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.2 do SIWZ
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 31/12/2019
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w każdej części określa Rozdz. III ust. 2 SIWZ, przy czym dostawa,
zamontowanie i uruchomienie na wymaganych dla danej lokalizacji obiektach systemu zabezpieczeń oraz
podłączenia istniejących na obiekcie narzędzi technicznych do zainstalowanego lokalnego systemu alarm.
należy wykonać przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług ochrony dla danej lokalizacji.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ochrona obiektu Zamawiającego w lokalizacji: 40-045 Katowice, ul. Bratków 10
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
40-045 Katowice, ul. Bratków 10

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia zlokalizowanych w Katowicach,
Ul. Bratków 10, 40-045 Katowice.
2) Usługa będzie świadczona od dnia 31 grudnia 2019 r. godz. 12:00 do dnia 31 grudnia 2022 r., godz. 12:00
We wszystkie dni tygodnia (również święta, dni wolne od pracy, weekendy).
3) Ochronie podlega budynek Departamentu Administracyjnego w Katowicach, ul. Bratków 10, 40-045 Katowice
Wraz z przylegającymi do nich ogrodzonymi obszarami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.
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4) Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
5) Obiekt jest objęty lokalnym systemem alarmowym Zamawiającego, na który składa się:
a) system antynapadowy składającego się z nadajnika, radiolinii i 2 pilotów antynapadowych (zasięg pilota
Minimum 100 metrów w terenie otwartym).
b) system alarmowy składający się z centrali alarmowej i podłączone do niej:
• 12 przewodowych czujek ruchu PIR (zasięg minimum 10 metrów),
• 1 sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny.
6) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i podłączy do funkcjonującego w obiekcie lokalnego systemu alarmowego
Dwie bezprzewodowe czujki zadymienia, jedną bezprzewodową czujkę zalania, jedną bezprzewodową czujkę
Gazu. Czujki mają zostać zainstalowane w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.3 do SIWZ.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 31/12/2019
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w każdej części określa Rozdz. III ust. 2 SIWZ, przy czym dostawa,
zamontowanie i uruchomienie na wymaganych dla danej lokalizacji obiektach systemu zabezpieczeń oraz
podłączenia istniejących na obiekcie narzędzi technicznych do zainstalowanego lokalnego systemu alarm.
należy wykonać przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług ochrony dla danej lokalizacji.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ochrona obiektów Zamawiającego w lokalizacjach: Krosno, ul. Okrzei 99, Sandomierz, ul. Ożarowska 65,
Tarnów ul. Piaskowa 56
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
38-400 Krosno, ul. Okrzei 99, 27-600 Sandomierz, ul. Ożarowska 65, 33-100 Tarnów ul. Piaskowa 56

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczeniu usługi ochrony obiektu i mienia zlokalizowanego w Krośnie, ul.
Okrzei 99, 38-400 Krosno.
2) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych z sytemu alarmowego i
Pilotów antynapadowych oraz dojazd patrolu interwencyjnego od dnia
31 grudnia 2019 r. godz. 12:00 do dnia 31grudnia 2022 r. godz. 12:00
3) Obiekt jest objęty lokalnym systemem alarmowym Zamawiającego, na który składa się:
a) system antynapadowy składającego się bezprzewodowych pilotów antynapadowych,
b) system alarmowy składający się z centrali alarmowej i podłączone do niej czujki ruchu w liczbie 4, czuwanie
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(praca czujek ruchu) jest uruchomione poza standardowymi godzinami pracy pracowników obiektu.
4) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu podłączenie
Lokalnego systemu alarmowego z infrastrukturą Wykonawcy w celu monitoringu sygnałów alarmowych.
5) Wykonawca zobowiązuje się do elektronicznego monitorowania sygnałów
Z zainstalowanego na obiekcie lokalnego systemu alarmowego.
6) Wykonawca będzie monitorował poprawność uzbrojenia lokalnego systemu alarmowego w ustalonych
Godzinach a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości powiadomi Zamawiającego telefonicznie o zdarzeniu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.4 do SIWZ.
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczeniu usługi ochrony obiektu i mienia zlokalizowanego w Sandomierzu,
Ul. Ożarowska 65, 27-600 Sandomierz.
2) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych
Z lokalnego systemu alarmowego oraz dojazd patrolu interwencyjnego od dnia
31 grudnia 2019 r. godz. 12:00 do dnia 31grudnia 2022 r. godz. 12:00
3) Obiekt posiada narzędzia techniczne w postaci lokalnego systemu alarmowego na który składa się centrala
Alarmowa oraz podłączone do niej przewodowe czujki ruchu w liczbie 15, czuwanie (praca czujek ruchu) jest
Uruchomione poza standardowymi godzinami pracy stacji.
4) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu podłączenie
Lokalnego systemu alarmowego z infrastrukturą Wykonawcy w celu monitoringu sygnałów alarmowych.
5) Wykonawca zobowiązuje się do elektronicznego monitorowania sygn
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.5 do SIWZ
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczeniu usługi ochrony obiektu i mienia zlokalizowanego w Tarnowie,
Aleja Piaskowa 56, 33-100 Tarnów.
2) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych z lokalnego systemu
Alarmowego oraz dojazd patrolu interwencyjnego od dnia
31 grudnia 2019 r. godz. 12:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00
3) Obiekt posiada narzędzia techniczne w postaci:
a) lokalnego systemu alarmowego na który składa się centrala alarmowa oraz podłączone do niej 5
Przewodowych czujek ruchu.
b) systemu monitoringu CCTV składającego się rejestratora i 2 kamer monitorujących.
4) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu podłączenie
Lokalnego systemu alarmowego z infrastrukturą Wykonawcy w celu monitoringu sygnałów alarmowych.
5) Wykonawca zobowiązuje się do elektronicznego monitorowania sygnałów z zainstalowanego na obiekcie
Lokalnego systemu alarmowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.6 do SIWZ
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 31/12/2019
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w każdej części określa Rozdz. III ust. 2 SIWZ, przy czym dostawa,
zamontowanie i uruchomienie na wymaganych dla danej lokalizacji obiektach systemu zabezpieczeń oraz
podłączenia istniejących na obiekcie narzędzi technicznych do zainstalowanego lokalnego systemu alarm.
należy wykonać przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług ochrony dla danej lokalizacji.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ochrona obiektów Zamawiającego w lokalizacjach: 76-200 Słupsk, ul. Młyńska 1 A,75-237 Koszalin, ul. Morska
101, 82-316 Milejewo, ul. Szkolna 11, 78-131 Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 1.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
76-200 Słupsk, ul. Młyńska 1 A,75-237 Koszalin, ul. Morska 101, 82-316 Milejewo, ul. Szkolna 11, 78-131
Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia 1

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia zlokalizowanych w Słupsku,
Ul. Młyńska 1A, 76-200 Słupsk. Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami
Komunikacyjnymi.
2) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych
Z lokalnego systemu alarmowego oraz dojazd patrolu interwencyjnego od dnia
31 grudnia 2019 r. godz. 12:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00
3) Obiekt jest wyposażony w narzędzia techniczne w postaci lokalnego systemu alarmowego w skład którego
Wchodzą:
• cyfrowa centrala alarmowa i podłączone do niej manipulator (szyfrator, klawiatura), 6 bezprzewodowych
Czujek dymu, 4 przewodowych czujek dymu,
29 przewodowych czujek ruchu, 2 syreny alarmowe,
• system powiadamiania (moduł GSM),
• radiolinia antynapadowa,
• 2 piloty antynapadowe (zasięg pilota minimum 100 metrów w terenie otwartym),
• sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (wraz z zasilaniem awaryjnym),
• zasilacze systemu alarmowego (wraz z zasilaczem awaryjnym),
4) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu podłączenie
Istniejących narzędzi technicznych z infrastrukturą Wykonawcy w celu monitoringu sygnałów alarmowych z
Lokalnego systemu alarmowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.7 do SIWZ.
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia zlokalizowanego w Koszalinie, ul.
Morska 101, 75-235 Koszalin.
2) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych
Z lokalnego systemu alarmowego oraz dojazd patrolu interwencyjnego od dnia
31 grudnia 2019 r. godz. 12:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00.
3) Obiekt jest wyposażony w narzędzia techniczne – lokalny system alarmowy w postaci lokalnego systemu
Sygnalizacji napadu.
4) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu podłączenie
Istniejących narzędzi technicznych z infrastrukturą Wykonawcy w celu monitoringu sygnałów alarmowych z
Lokalnego systemu alarmowego.
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5) Wykonawca zobowiązuje się do elektronicznego monitorowania sygnałów
Z zainstalowanego na obiekcie lokalnego systemu alarmowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.8 do SIWZ
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia zlokalizowanego w Milejewie, ul.
Szkolna 11, 82-316 Milejewo.
2) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych oraz dojazd patrolu interwencyjnego od
Dnia 01 stycznia 2020 r., godz. 00:00, do dnia 31 grudnia 2022 r., godz. 12:00.
4) Obiekt jest wyposażony w narzędzia techniczne w postaci lokalnego systemu alarmowego.
5) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu podłączenie
Istniejących narzędzi technicznych z infrastrukturą Wykonawcy w celu monitoringu sygnałów alarmowych z
Lokalnego systemu alarmowego.
Wykonawca zobowiązuje się do elektronicznego monitorowania sygnałów z zainstalowanego na obiekcie
Lokalnego systemu alarmowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.9 do SIWZ
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia zlokalizowanego w Dźwirzynie, ul.
Wyzwolenia 1 78-131 Dźwirzyno.
2) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych oraz dojazd patrolu interwencyjnego od
Dnia 01 stycznia 2020 r., godz. 00:00, do dnia 31 grudnia 2022 r., godz. 12:00.
4) Obiekt jest wyposażony w narzędzia techniczne w postaci lokalnego systemu alarmowego.
5) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu podłączenie
Istniejących narzędzi technicznych z infrastrukturą Wykonawcy w celu monitoringu sygnałów alarmowych z
Lokalnego systemu alarmowego.
6) Wykonawca zobowiązuje się do elektronicznego monitorowania sygnałów
Z zainstalowanego na obiekcie lokalnego systemu alarmowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.10 do SIWZ
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 31/12/2019
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w każdej części określa Rozdz. III ust. 2 SIWZ, przy czym dostawa,
zamontowanie i uruchomienie na wymaganych dla danej lokalizacji obiektach systemu zabezpieczeń oraz
podłączenia istniejących na obiekcie narzędzi technicznych do zainstalowanego lokalnego systemu alarm.
należy wykonać przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług ochrony dla danej lokalizacji.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ochrona obiektów w lokalizacjach: Kozienice, Lublin Radawiec Duży 272, Mława, Płock, Siedlce, Sulejów,
Terespol, Włodawa, Jarczew, Borowa Góra.
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
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79715000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kozienice, Lublin Radawiec Duży 272, Mława, Płock, Siedlce, Sulejów, Terespol, Włodawa, Jarczew, Borowa
Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektu i mienia w lokalizacjach:
Kozienice,ul.Zwoleńska 5, Lublin Radawiec Duży 272, Mława,ul. Szreńska 14, Płock - Nowy Trzepów 56,
Siedlce,ul. Piaskowa 284,Sulejów,ul. Polna 10, Terespol, ul. Polna 42,Włodawa,ul. Korolowska 77, Jarczew 89,
Wola Mysłowska.
2) Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje w obiekcie lokalny system alarmowy na który składać się będzie:
a) radiolinia antynapadowa,
b) 2 piloty antynapadowe (zasięg pilota minimum 100 metrów w terenie otwartym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.11- Kozienice, ul. Zwoleńska 5
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.12-Lublin Radawiec Duży 272
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.13- Mława, ul. Szreńska 14
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.14- Płock – Nowy Trzepów 56
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.15- Siedlce, ul. Piaskowa 284
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.16- Sulejów, ul. Polna 10
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.17- Terespol, ul. Polna 42
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.18- Włodawa, ul. Korolowska 77
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.19- Jarczew 89, Wola Mysłowska
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia zlokalizowanych w Borowej
Górze, ul. Lipowa 1, 05-140 Borowa Góra.
2) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych z lokalnego systemu
Alarmowego oraz dojazd patrolu interwencyjnego od dnia
1 stycznia 2020 r. godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00.
3) Obiekt jest wyposażony w narzędzia techniczne w postaci lokalnego systemu alarmowego.
4) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu podłączenie
Istniejących narzędzi technicznych z infrastrukturą Wykonawcy w celu monitoringu sygnałów alarmowych z
Lokalnego systemu alarmowego.
5) Wykonawca zobowiązuje się do elektronicznego monitorowania sygnałów
Z zainstalowanego na obiekcie lokalnego systemu alarmowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.20 - Borowa Góra ul. Lipowa 1

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w każdej części określa Rozdz. III ust. 2 SIWZ, przy czym dostawa,
zamontowanie i uruchomienie na wymaganych dla danej lokalizacji obiektach systemu zabezpieczeń oraz
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podłączenia istniejących na obiekcie narzędzi technicznych do zainstalowanego lokaln. syst. alarm.należy
wykonać przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług ochrony dla danej lokalizacji.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ochrona obiektów w lokalizacjach: Gorzów Wielkopolski, Wieluń, Słubice, Kalisz, Radzyń, Piła, Koło,
Radoszowice.
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gorzów Wielkopolski, Wieluń, Słubice, Kalisz, Radzyń, Piła, Koło, Radoszowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia w lokalizacjach: Gorzów
Wielkopolski, ul. Sybiraków 10,Wieluń, ul. Graniczna 45,Słubice, ul. Północna 46,Kalisz, ul. Róży Wiatrów 16.
2) Obszar jest uporządkowany, ogrodzony z wytyczonymi trasami komunikacyjnymi.
3) Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje w obiekcie lokalny system alarmowy na który składać się będzie:
a) radiolinia antynapadowa,
b) 2 piloty antynapadowe (zasięg pilota minimum 100 metrów w terenie otwartym)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.21 do SIWZ - Gorzów Wielkopolski, ul.
Sybiraków 10
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.22 do SIWZ - Wieluń, ul. Graniczna 45
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.23 do SIWZ - Słubice, ul. Północna 46
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.24 do SIWZ - Kalisz, ul. Róży Wiatrów 16
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia zlokalizowanych w lokalizacjach:
Radzyń, ul. Słoneczna 43, 67- 410 Sława i Piła ul. Miedziana 24.
2) Obszar jest uporządkowany, ogrodzony z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
3) Wykonawca dostarczy i zainstaluje w obiekcie lokalny system alarmowy składający się z:
a) cyfrowej centrali alarmowej i podłączonych do niej manipulator (szyfrator, klawiatura), bezprzewodowej czujki
Ruchu PIR (zasięg minimum 10 metrów) – 3 szt.,
b) system powiadamiania (moduł GSM),
c) radiolinia antynapadowa,
d) 2 piloty antynapadowe (zasięg pilota minimum 100 metrów w terenie otwartym),
e) sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny (wraz z zasilaniem awaryjnym),
f) zasilacze systemu alarmowego (wraz z zasilaczem awaryjnym),
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.25 do SIWZ- Radzyń, ul. Słoneczna 43, 67410 Sława.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.26 do SIWZ - Piła ul. Miedziana 24
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia w lokalizacjach: Koło, ul.
Cegielniana 8, Radoszewice gm. Babiak, działka 82/2.
2) Obszar jest uporządkowany, ogrodzony z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
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3) Obiekt jest wyposażony w narzędzia techniczne w postaci lokalnego systemu alarmowego.
4) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych oraz dojazd patrolu interwencyjnego od
Dnia 01 stycznia 2020 r., godz. 00:00, do dnia 31 grudnia 2022 r., godz. 12:00.
5) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu podłączenie
Istniejących narzędzi technicznych z infrastrukturą Wykonawcy w celu monitoringu sygnałów alarmowych z
Lokalnego systemu alarmowego
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.27 do SIWZ Koło, ul. Cegielniana 8
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.28 do SIWZ - Radoszewice gm. Babiak,
Działka 82/2
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w każdej części określa Rozdz. III ust. 2 SIWZ,przy czym dostawa,
zamontowanie i uruchomienie na wymaganych dla danej lokalizacji obiektach systemu zabezpieczeń
oraz podłączenia istniejących na obiekcie narzędzi technicznych do zainstalowanego lokalnego systemu
alarmowego należy wykonać przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług ochrony dla danej lokalizacji

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ochrona obiektów w lokalizacjach: Opole, SPA Wrocław, Zielona Góra, Jelenia Góra, Kłodzko, Leszno, Legnica.
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opole, ul. Przeskok 4, SPA Wrocław, ul. Graniczna 201, Zielona Góra, ul. Struga 1 a, Jelenia Góra, ul. Lotnictwa
3, Kłodzko, ul. Dusznicka 9, Leszno, ul. Kosmonautów 8, Legnica, ul. Bartoszowska 2

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia w lokalizacjach: Opole, ul.
Przeskok 4, SPA Wrocław, ul. Graniczna 201, Zielona Góra, ul. Struga 1 a, Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 3,
Kłodzko, ul. Dusznicka 9, Leszno, ul. Kosmonautów 8.
2) Obszar jest uporządkowany, ogrodzony z wytyczonymi trasami komunikacyjnymi.
3) Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje w obiekcie lokalny system alarmowy na który składać się będzie:
a) radiolinia antynapadowa,
b) 2 piloty antynapadowe (zasięg pilota minimum 100 metrów w terenie otwartym),
4) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych oraz dojazd patrolu interwencyjnego od
Dnia 01 stycznia 2020 r., godz. 00:00, do dnia 31 grudnia 2022 r., godz. 12:00.
5) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu podłączenie
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Lokalnego systemu alarmowego z infrastrukturą Wykonawcy w celu monitoringu sygnałów alarmowych.
6) Wykonawca zobowiązuje się do elektronicznego monitorowania sygnałów
Z zainstalowanego przez Wykonawcę na obiekcie lokalnego systemu alarmowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.29 do SIWZ - Opole, ul. Przeskok 4
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.30 do SIWZ - SPA Wrocław, ul. Graniczna
201
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.31 do SIWZ - Zielona Góra, ul. Struga 1 a,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.32 do SIWZ - Jelenia Góra, ul. Lotnictwa 3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.33 do SIWZ - Kłodzko, ul. Dusznicka 9,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.34 do SIWZ - Leszno, ul. Kosmonautów 8
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów i mienia zlokalizowanych w Legnicy, ul.
Bartoszowska 2, 59-220 Legnica.
2) Obszar jest uporządkowany, ogrodzony z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
3) Obiekt jest wyposażony w narzędzia techniczne w postaci lokalnego systemu alarmowego.
4) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu podłączenie
Istniejących narzędzi technicznych z infrastrukturą Wykonawcy w celu monitoringu sygnałów alarmowych z
Lokalnego systemu alarmowego.
5) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych oraz dojazd patrolu interwencyjnego od
Dnia 01 stycznia 2020 r., godz. 00:00, do dnia 31 grudnia 2022 r., godz. 12:00.
6) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu podłączenie
Lokalnego systemu alarmowego z infrastrukturą Wykonawcy w celu monitoringu sygnałów alarmowych.
7) Wykonawca zobowiązuje się do elektronicznego monitorowania sygnałów
Z zainstalowanego przez Wykonawcę na obiekcie lokalnego systemu alarmowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.35 do SIWZ - Legnica, ul. Bartoszowska 2.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia w każdej części określa Rozdz. III ust. 2 SIWZ, przy czym dostawa,
zamontowanie i uruchomienie na wymaganych dla danej lokalizacji obiektach systemu zabezpieczeń
oraz podłączenia istniejących na obiekcie narzędzi technicznych do zainstalowanego lokalnego systemu
alarmowego należy wykonać przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług ochrony dla danej lokalizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności
Zawodowej, o ile wynika to
Z odrębnych przepisów tj. Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
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Zawodowej, tj. ważną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie
Działalności w zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.:
Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm.))
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:
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie wzoru umowy, stanowiącego
Odpowiednio dla danej części zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy
Zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści jego zobowiązania zawartego w ofercie.
3. Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagać pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
4. Przewidziana w ust.2 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności
Sytuacje, wymienione w par.12 wzoru umowy, stanowiącego odpowiednio dla danej części zamówienia
załącznik nr 5 do SIWZ.
5. Każda ze stron umowy będzie mogła wystąpić z propozycja dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
6. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art.144 ust.1 ustawy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 07/10/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty
Lub oświadczenia:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, z wyjątkiem przypadku, gdy Zamawiający może uzyskać takie dokumenty
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za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.),
b) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
Oświadczenia, o których mowa w lit. b, c i d, zaleca się sporządzić zgodnie z wzorem formularza, stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
Przepisów – dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.
Ważną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w
Zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: Dz. U. z 2018 r.,
Poz. 2142 ze zm.)).
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej
Informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdz. XI ust. 12 SIWZ, przekaże Zamawiającemu Oświadczenie
O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem tego oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
Konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Publicznego, oświadczenie to będzie zobowiązany przekazać każdy z Wykonawców.
3. Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
Udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wspólnego ubiegania się przez
Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokumentów wymaganych od Wykonawców mających siedzibę lub
Miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawarto w Rozdziale VI SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1.Środki ochrony prawnej przysługują 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. 2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy. 3.Odwołanie przysługuje wyłącznie
od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4.Odwołanie powinno wskazywać
czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania. 5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, by 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. 7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób. 8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 9.Odwołanie wobec czynności 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.Odwołanie podlega
rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. 11.Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia
upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania. 12.Środki ochrony
prawnej zostały uregulowane w ustawie – w Dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art. 179-198g ustawy).
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2019

25/09/2019
S185
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

14 / 14

