Spr. nr K/31/D/2012
Zielona Góra 25.09.2012r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Zamawiający
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 110, tel. +48 68 32291-04, fax. +48 68 322-91-84
2. Opis przedmiotu zamówienia publicznego.
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dostawa 2 kompletów elektronicznych wag samochodowych z
pomostem żelbetowym i kompletnym układem wspomagającym system ważenia, wraz z ich montażem w
wannach wagowych i uruchomieniem wag, zgodnie z poniższym opisem.
1.

Waga elektroniczna o parametrach :
a)

nośność – 50 ton

b) wymiary pomostów 18 x 3 mb
c)

dokładność – III klasa OIML, działka e = 20 kg – do rozliczeń handlowych

d) pomosty żelbetowe

2.

e)

ilość czujników pod pomostem – 8 szt.

f)

temperatura pracy układu pomostowego od -20 st C do + 40 st C

Wyposażenie wag :
a)

szlabany wyjazdowe z obu wag

b) czytniki identyfikacyjnych kart magnetycznych – wjazdowy i wyjazdowy
c)
3.

2 komplety sygnalizatorów świetlnych

System sterujący i oprogramowanie:
a)

Oprogramowanie do wag przeznaczone dla składowisk odpadów o funkcjonalności podobnej
do obecnie użytkowanego oprogramowania, zabezpieczone kodami dostępu , z dostępem
służby informatycznej użytkownika ( dane zgodne z pkt 4)

b) Ważenie samochodu z automatycznym sterowaniem ruchu pojazdów na wadze z
wykorzystaniem czytników i szlabanów bez udziału operatora
c)

Możliwość ważenia z ręcznym sterowaniem ruchem pojazdów w sytuacjach awaryjnych

d) Automatyczne wydruki po każdym ważeniu zawierające datę, godzinę, kod odpadu, kierowcę,
dane pojazdu, spedytora, masę netto, brutto i tarę.
e)

Automatyczna archiwizacja danych

f)

Karty magnetyczne związane bazą danych z samochodami, kierowcami oraz odpadami,
firmami dowożącymi odpady, rodzajami i kodami odpadów

g) Bilanse okresowe oraz zestawienia wg nazwy odpadu, kodu odpadu,kierowców lub
dostawców (raport dzienny, tygodniowy, miesięczny)

h) Możliwość wyboru wagi z programu
i)

Możliwość limitowania kategorii odpadów z możliwością podglądu w jakim stopniu został
dany limit wyczerpany

j)

Możliwość ustalenia w programie sektorów (kwater) i przypisanie ich do poszczególnych
odpadów, firm i konkretnych transportów

k) Statystyki i ważenia również dla towarów wywożonych i sprzedawanych na zewnątrz
(PET,makulatura, stłuczka, złom i inne)
l)

Pojedynczy wydruk karty gościa

m) Program winien drukować całą listę kontrahentów i towar przez nich dostarczony z
podsumowaniem w dwie strony, to znaczy suma towaru i suma ton od dostawcy
n) Możliwość wprowadzenia do systemu limitu dostaw odpadu 20 03 01 dla dostawcy z
możliwością sprawdzania na bieżąco ilości w stosunku do przyznanego limitu
o) Program winien obsługiwać jedną z wag oraz cały system wspomagający tzn. szlabaniki,
sygnalizatory i czytniki kart nawet w sytuacji wyłączenia z ruch drugiej wagi

4.

WYMAGANIA TECHNICZNE PROGRAMU DO OBSŁUGI WAG SAMOCHODOWYCH

Aplikacja pracująca pod kontrolą systemów Windows XP, Windows 7;
Aplikacja współpracująca z bazami danych w oparciu o technologię klient-serwer.
Praca sieciowa na nieograniczonej liczbie stanowisk;
Współpraca z zewnętrznymi systemami obsługującymi przedsiębiorstwa: ERP, SAP oraz innymi już
wdrożonymi ;
Możliwość rozbudowy systemu;
Obsługa dwóch wag;
Możliwość wprowadzania wielu użytkowników ze zmiennymi uprawnieniami;
Wbudowane konto administratora z uprawnieniami do pełnej konfiguracji aplikacji;
Obsługa świateł sygnalizacyjnych, czytników kart identyfikacyjnych, szlabanów oraz fotokomórek;
Możliwość wykonywania ważeń automatycznych i półautomatycznych;
Pełna archiwizacja danych;
Obsługa większości mierników wagowych;
Możliwość definiowania nazw wszystkich tabel;
Rozbudowany moduł generowania bilansów i raportów według różnorodnych kryteriów;
Wykonywanie eksportu do plików .csv (Excel),.pdf;
Konfiguracja wydruków według zapotrzebowań (umieszczanie znaków graficznych);
Obsługa drukarek atramentowych i laserowych;
Prosta i intuicyjna obsługa (moduł podpowiedzi);
Wykonywanie backap'u bazy, importu lub exportu ustawień i danych z tabel;
Pełna dokumentacja aplikacji w języku polskim;
Obsługa serwisowa gwarancyjna i pogwarancyjna;
Bezterminowa licencja;
5.

ZAKRES

D O S T A W Y:

Wagi samochodowe w wykonaniu zagłębionym
Elektroniczna waga samochodowa – szt. 2
- nośność 50.000 kg
- działka odczytowa 20 kg
- pomost betonowy o wymiarze 18x3 m
- wykonanie na poziomie 0
- waga przeznaczona do legalizacji w III klasie dokładności
System wspomagający ważenie zakres dostawy dla dwóch wag
1) Szlabany autostradowe dużej wydajności na wjazdach na wagi – szt. 2
2) Światła sygnalizacyjne (czerwone, zielone) wraz ze słupkami – komplety 2
3) Czytniki kart wraz ze słupkami – szt. 2
4) Szafa sterownicza do obsługi urządzeń – szt. 1
5) Oprogramowanie dwustanowiskowe, umożliwiające niezależna pracę na wagach
Oprogramowanie przystosowane do pracy na składowiskach, wyposażone w kody dostępu dla
użytkownika oraz instrukcję obsługi
6) PC wraz z drukarką i monitorem – komplety 2

6.

Zakres prac w ramach dostawy

Zakres prac wykonywanych przez Wykonawcę
- Dostawa elementów wag na miejsce przeznaczenia.
- Montaż wag w istniejących fundamentach, przy założeniu ich adaptacji do pomostów i naprawy.
- Montaż wyposażenia wspomagającego proces ważenia w odległości do 20 m od pomostu wagowego.
- Uruchomienie systemu wspomagającego ważenie.
- Uruchomienie wag, legalizacja wag.
- Szkolenie personelu.
Zamawiający zapewni:
- Zapewnienie dojazdu oraz placu montażowego dla ciężkich pojazdów transportowych oraz dźwigu
montażowego nad miejscem zabudowy wagi nie powinny znajdować się przewody lub elementy budynku.
- Zapewnienie napięcia zasilania 230V/16A w miejscu montażu dla zasilania narzędzi.
- Zapewnienie ujęcia wody.
- Przygotowanie pomieszczenia wagowego.

3. Miejsce realizacji zamówienia - Zielona Góra, ul. Wrocławska 73
4. Oznaczenie zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień – 38.31.12.00-0
5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia ich spełniania.
1.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu, a także przedłożyć wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków:
1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania..
2) Nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i .2 u.p.z.p. W celu potwierdzenia
spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w
przypadku
wspólnego
ubiegania
się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z nich musi
złożyć przedmiotowe dokumenty, spółkę cywilną traktuje się jak wykonawców składających

ofertę wspólnie):
a)

Oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia z postępowania. Wzór powyższego oświadczenia
stanowi załącznik nr 2.2 do IDW;

b) Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowiące załącznik nr 2.3 do
IDW;
c)

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
e)

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f)

Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1
ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2 powyżej.

3) Posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich
łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
a)

w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności
jest
krótszy
– w tym okresie, wykonali:

co najmniej 1 dostawę wag samochodowych wraz z ich montażem w wannach wagowych oraz ich
uruchomieniem.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
o

wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem
daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW,

dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w załączniku nr 4 do SIWZ zostały wykonane
należycie
4) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):
a)

posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 100 000 PLN. W celu potwierdzenia

spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
5) Złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do IDW, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenie może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane
przez każdego z tych Wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
2.

Podmioty zagraniczne:
•

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

•

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.2 litera b,c,d,f - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b.

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c.

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 5.1.2 litera e) - składa zaświadczenie właściwego
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
•

Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009r., Nr 226, poz. 1817)
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.

•

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2009r., Nr
226, poz. 1817), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów stosuje się
odpowiednio.

3.W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
zamawiający żąda przedstawienia:
- opisów, tj. zamawiający żąda przedstawienia opisu technicznego oferowanych wag, z opisu musi wynikać iż
oferowane wagi są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ.
4.Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

6. Wadium:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3450,00 złotych
7. Termin realizacji zamówienia: 31 dni od daty podpisania umowy
8. Sposób otrzymania specyfikacji
Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgkim.zgora.pl
SIWZ w formie papierowej można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój 101 W przypadku
wykonawców zamawiających wysyłkę SIWZ pocztą, siwz zostanie przesłana za zaliczeniem pocztowym.
9. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami.
Weronika Stachura, nr fax +48 68 322-91-84, adres e-mail dz.zamowien-pub@zgkim.zgora.pl
10. Oferty wariantowe Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
11. Oferty częściowe nie dopuszcza się składania ofert częściowych
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
13. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
14. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej
15. Termin związania z ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert
16. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 101 w terminie do 06.11.2012 godz. 08.00
17. Termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój 007 w dniu 06.11.2012 r godz. 09:00
18. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
L.p.
1.

2.

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert
Cena oferty

Znaczenie
90 %

Okres gwarancji (przy czym minimalny okres gwarancji wynosi
36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy)

10%

Oferty zostaną ocenione wg wzorów:
1) Cena – 90%
najniższa oferowana cena*
--------------------------------------

x 90 pkt.

cena ocenianej oferty *
2) Okres gwarancji – 10% (przy czym minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres
gwarancji wynosi 60 miesięcy) każdy Wykonawca który udzieli 60 miesięcy gwarancji otrzyma 10 pkt w
kryterium okres gwarancji, w pozostałych przypadkach punkty będą przyznawane wg wzoru:

okres gwarancji ocenianej oferty*
---------------------------------------------

x 10 pkt.

najwyższy okres gwarancji *
19. Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
na
sumę
stanowiącą
3
%
ceny
całkowitej
podanej
w ofercie która została wybrana (ceny kontraktowej wraz z podatkiem od towarów i usług).
21. Zaliczki.
Nie dotyczy
22. Przewidywane zmiany umowne.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy o realizację niniejszego
zamówienia publicznego pod następującymi warunkami:
Warunki materialne:
a)

konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od stron, typu: prace
objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy, wystąpienia czynników zewnętrznych
typu: niemożliwe do przewidzenia zdarzenia losowe, jak np. pożar, powódź, huragan, itp., z
powodu działań osób trzecich.

b) zmian przepisów prawa polskiego lub prawa wspólnotowego,
c)

zmiana wytycznych NFOŚiGW lub zmiany wytycznych unijnych, w tym w szczególności
dotyczących zasad kwalifikowalności wydatków,

d) konieczność wydłużenia czasu realizacji umowy wskutek zaistnienia okoliczności, które
uniemożliwiają wykonanie prac z obiektywnych przyczyn organizacyjnych i technicznych.
e)

Zmiana w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy
skutkujących następstwem prawnym, a także w
przypadku zmiany adresu, nazwy
Zamawiającego lub Wykonawcy

f)

możliwość zmiany umowy w razie zmiany w przepisach prawa podatkowego, w szczególności
zmian w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów wykonawczych do niej lub
aktów prawnych, które tę ustawę lub przepisy wykonawcze zastąpią. Warunkiem zmiany Umowy
jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach prawa
podatkowego, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze stron umowy
powodując zmniejszenie, zwiększenie, likwidację lub powstanie obowiązków podatkowych.
Zmiana Umowy jest dopuszczalna jeżeli odzwierciedla zmiany prawa podatkowego.

g) Zmiana podwykonawcy, w przypadku występowania zaniedbań podwykonawcy, które to
mogłyby zaszkodzić terminowej realizacji zamówienia, lub wprowadzenia nowych części
zamówienia które będą realizowane przy udziale podwykonawców.

23. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub
części zamówienia:
Nie dotyczy.
24. Informacje dodatkowe
Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki odpadami dla rejonu Zielonej
Góry” Projekt Funduszu Spójności nr POIS.02.01.00-00-013/09
25. Data przesłania ogłoszenia do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – 25.09.2012 r.

