
Kolonowskie: Utwardzenie działki nr 641/2 w Stanisz czach Wielkich

Numer ogłoszenia: 215594 - 2014; data zamieszczenia : 27.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Kolonowskie , ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, woj. opolskie, tel. 077

4611140, faks 077 4611140, 4611200.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.kolonowskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Utwardzenie działki nr 641/2 w Staniszczach Wielkich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

Utwardzenie działki nr 641/2 w Staniszczach Wielkich. Zakres planowanych robót obejmuje wykonanie utwardzenia

części działki nr 641/2 dla dziesięciu miejsc postojowych w m. Staniszcze Wielkie. W skład zakresu robót wchodzi

między innymi: - Roboty pomiarowe, - Mechaniczne wykonanie koryta, - Wywóz ziemi, - Mechaniczne profilowanie i

zagęszczenie podłoŜa, - Wykonanie ław pod krawęŜniki, - MontaŜ krawęŜników, - Wykonanie nawierzchni z kostki

brukowej oraz płyt aŜurowych, - Instalacja znaków pionowych, - Plantowanie terenu. Szczegółowy zakres prac

przedstawiony został w załącznikach do SIWZ - przedmiarze robót, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wszelkie uŜyte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i

przedmiarze robót znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust. 1-3

ustawy Prawo zamówień publicznych, słuŜą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie

są wskazaniem producenta. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem innych materiałów niŜ

określone w dokumentacji technicznej, ST oraz przedmiarze o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i

jakości potwierdzonej certyfikatem. UŜyte materiały winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające

odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. Wykonawca,

który powołuje się na rozwiązania równowaŜne w stosunku do dokumentacji technicznej jest obowiązany wykazać,

Ŝe oferowane rzez niego materiały, roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. CięŜar

udowodnienia, Ŝe materiał (wyrób) jest równowaŜny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego

spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłoŜyć odpowiednie dokumenty,

opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały

(wyroby) do uŜytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, Ŝe są one równowaŜne. W sprawach

nieuregulowanych w podanych jw. Dokumentach naleŜy stosować się do obowiązujących warunków technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm oraz norm europejskich, o ile takie obowiązują w Polsce,

przepisów prawa budowlanego. Zaleca się, aby wykonawca odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia

warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych

informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. Na w/w przedmiot zamówienia Wykonawca winien

udzielić 36-miesięcznej gwarancji. JeŜeli Wykonawca przewiduje zlecenie części robót Podwykonawcom, to

zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres niniejszego zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć

Podwykonawcom). Brak informacji oznaczać będzie, iŜ Wykonawca samodzielnie zrealizuje niniejsze zamówienie..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących



Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy Pzp stanowiących nie więcej niŜ 50% zamówienia podstawowego. W zamówieniach tych

przewidywany jest zakres robót budowlanych opisanych w przedmiocie zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.32.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć

tysięcy 00/100 PLN). Wadium naleŜy wnieść w terminie do 14 lipca 2014 roku do godz. 10:00. 2. Wadium moŜe być

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) Pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego: BS Kolonowskie 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; c)

gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Oryginał wadium wniesionego w formie podanej w pkt.

b, c, d, e winno być złoŜone w kasie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie (I piętro) lub dołączone do oferty jako

odrębny dokument niezłączony z ofertą w sposób trwały, a kopię tego dokumenty załączyć do oferty. Kopia

wniesienia wadium w formie przelewu bankowego winna być równieŜ załączona do oferty. 3. Zamawiający zwraca

wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania,

z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt. 8. 4.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,

jeŜeli jego wniesienia zadano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez

wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7.

JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku

bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Zamawiający

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.

3, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba ze udowodni,

ze wynika to z przyczyn nieleŜących po jego stronie. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli

wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na

warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złoŜone w ofercie: -

OŚWIADCZENIE, śE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI ZAWARTE W ART. 22 UST. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z

późn. zm.);



III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złoŜone w ofercie: -

OŚWIADCZENIE, śE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI ZAWARTE W ART. 22 UST. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z

późn. zm.). - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących

najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone - Dowodem jest poświadczenie lub inne dokumenty - jeŜeli z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

poświadczenia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w

okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę o podobnym zakresie

co przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 150 000 zł brutto. Przez podobny zakres

zamówienia Zamawiający rozumie kompleksowe wykonanie robót (parkingi, drogi, place,

chodniki itp.) o nawierzchni z kostki brukowej lub płyt aŜurowych. Zamawiający dopuszcza

równieŜ by wykonane przez Wykonawcę zamówienie było elementem kompleksowej roboty

budowlanej. W dokumentach potwierdzających powinna jednak być wyodrębniona wartość

oraz zakres tego elementu. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych

podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca

w takim przypadku zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował

zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złoŜone w ofercie: -

OŚWIADCZENIE, śE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI ZAWARTE W ART. 22 UST. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z

późn. zm.). Wykonawca moŜe polegać na potencjale technicznym innych podmiotów,

niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takim

przypadku zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złoŜone w ofercie: -

OŚWIADCZENIE, śE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI ZAWARTE W ART. 22 UST. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z

późn. zm.). - Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień. Wykonawca moŜe polegać na osobach zdolnych do wykonania niniejszego

zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany będzie udowodnić

Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich



przy wykonaniu niniejszego zamówienia;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie w oparciu o złoŜone w ofercie: -

OŚWIADCZENIE, śE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI ZAWARTE W ART. 22 UST. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z

późn. zm.). Wykonawca moŜe polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów,

niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takim

przypadku zobowiązany będzie udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób naleŜyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  Ŝe wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  Ŝe uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

OŚWIADCZENIE, śE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI ZAWARTE W ART. 22 UST. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku

wystąpienia niŜej wymienionych okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć przed publikacją

ogłoszenia o przetargu. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków: - Przesunięcie

terminu wykonania przedmiotu umowy, jeŜeli z przyczyn od wykonawcy niezaleŜnych, których nie moŜna było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest moŜliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Okolicznościami takimi będą: niesprzyjające warunki atmosferyczne, siła wyŜsza (klęski Ŝywiołowe, zjawiska

meteorologiczne), awarie, katastrofy, akty wandalizmu, - Zajdą inne okoliczności niezaleŜne od Wykonawcy i

Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, - Zmian korzystnych dla

Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.kolonowskie.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta i Gminy

Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pokój 8b.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  14.07.2014 godzina

10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pokój 9.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków



z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA),

które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


