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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kowalewopomorskie.ornet.pl

Kowalewo Pomorskie: Przebudowa drogi gminnej nr 110133C w m.
Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie
Numer ogłoszenia: 42181 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kowalewo Pomorskie , Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, woj.
kujawsko-pomorskie, tel. 056 6841024, faks 056 6841071.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowalewopomorskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 110133C w m.
Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
przebudowa drogi gminnej nr 110133C w m. Pluskowęsy, gmina Kowalewo Pomorskie. 2. Zadanie obejmuje
przebudowę drogi gminnej nr 110133C zlokalizowanej na dz. geod. nr 138/1, 138/2, 132/4, obręb ewidencyjny
Pluskowęsy, gm. Kowalewo Pom. wraz z przebudową wjazdu na skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2101C.
Zakres prac związanych z przebudową drogi na odcinku 1,023km m.in. obejmuje: 1) przeprofilowanie
istniejącej nawierzchni drogi wraz ze ścinką zawyżonych poboczy; 2) stabilizację nawierzchni drogi cementem
z dodatkiem jonowymiennego stabilizatora chemicznego, na bazie kwasu siarkowego i betanoflotu
hydrofobowego; 3) wykonanie nawierzchni jezdni z kamienia wapiennego frakcji 16-22mm o gr. 5cm wraz
z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami; 4) dwukrotne powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi; 5) na podłączeniu do drogi powiatowej nr 2101C
wykonanie dwóch warstw bitumicznych gr. 8cm; 6) utwardzenie istniejących poboczy i zjazdów; 7)
wprowadzenie organizacji ruchu. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w
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dokumentacji projektowej oraz szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych
stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Przedmiar
robót - załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy do określenia
wynagrodzenia ryczałtowego. Przebudowa drogi realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2016/2017.
Wielkość robót budowlanych realizowanych w 2016 r. zostanie ustalona na podstawie zaproponowanego
kosztu jednostkowego (wynikającego z kosztu robót zaproponowanego przez Wykonawcę przez całkowitą
długość drogi) oraz wysokość środków finansowych, jakie Zamawiający może przeznaczyć w 2016 r. na
sfinansowanie zadania. 3. Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość
wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu
zamówienia. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i
urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi. 2) Ustalenia i decyzje dotyczące
wykonywania zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem
Wykonawcy. Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla
sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3) Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika
budowy. 4) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia. 5) Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania
wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 6) Wykonawca
we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną, tj. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Koszty obsługi geodezyjnej należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. 7) Dopuszczalne nierówności: a)
nawierzchni z kamienia wapiennego - do 10mm, mierzone przy użyciu łaty o długości 4,0mb; b) podwójnego
powierzchniowego utrwalenia emulsja asfaltową i grysami - do 9mm, mierzone przy użyciu łaty o długości
4,0mb. 8) Powierzchniowe utrwalenie powinno się charakteryzować jednorodnym wyglądem zewnętrznym.
Powierzchnia jezdni powinna być równomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu,
tworzącymi wyraźną grubą makrostrukturę. Dopuszcza się zloty kruszywa rzędu 5%. Podane nazwy własne
(pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i
cech zastosowanych materiałów. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt
równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy
lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien
mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Informacja na temat wadium: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Za termin
wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
3. Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego BS Kowalewo Pom.
58 9496 0008 0000 1720 2000 0052 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem
pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) 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 (tj. Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Odpowiedni dokument
należy dołączyć do oferty. 5. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje
jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy powinni potwierdzić należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co
najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie, odbudowie lub nadbudowie
drogi, o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto. Wykonawca powinien przedstawić tylko
wykaz robót budowlanych odpowiadających niniejszemu warunkowi, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.3) Potencjał techniczny
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że zapewni odpowiedni sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania
zamówienia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w branży drogowej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien potwierdzić posiadanie opłaconej polisy, bądź innego dokumentu,
potwierdzającego ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, przy czym wartość ubezpieczenia nie może być mniejsza od wartości
zamówienia brutto określonej w ofercie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 9 SIWZ; 2) wypełniony kosztorys ofertowy,
stanowiący odpowiednio załącznik nr 10; 3) dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ. 4) pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym
dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z
dokumentów rejestrowych. 5) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
powinno: - jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=42181&rok=2016-04-15
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wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - każdy z tych
Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja prowadzona
będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia,
przedłożyć Zamawiającemu łączącą Wykonawców umowę (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści
następujące postanowienia: - sposób ich współdziałania, - zakres prac powierzonych do wykonania każdemu z
nich, - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, - umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z
Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego. 6)
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5.1. 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
dokumentu wymienionego w pkt 6.2. 7) Oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i
jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Brak takiego oświadczenia oznaczał
będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa. 8) W przypadku
Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjów) lub spółek cywilnych każdy z Wykonawców składa
odpowiednio oddzielne dokumenty w pkt 6.1. ppkt 6 i w pkt 6.2. ppkt 1. W odniesieniu do pozostałych
dokumentów mogą złożyć jeden wspólny dokument. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa
oświadczenie o spełnieniu w swoim zakresie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp poprzez podpisanie oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1. ppkt 6. i pkt 6.2. ppkt 1. w
sposób nie budzący wątpliwości, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu i żaden z nich nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Wykonawcy występujący wspólnie warunki
udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie. 9) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie każdy
z Wykonawców składa dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - według wzoru
stanowiącego załącznik nr 15 do SIWZ.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 97
http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=42181&rok=2016-04-15

6/8

15.04.2016

bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=42181&rok=2016-04-15

2 - Termin rękojmi - 3
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany istotnych
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla
Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do
przewidzianej w dokumentacji projektowej; b) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w
stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej; c) innych nie wymienionych zmian
korzystnych dla Zamawiającego; 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: a)
warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac związanych z wgłębnym bitumowaniem oraz
powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysami, zgodnie z warunkami określonymi w SST; b)
uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron; 3) jeżeli zmiana umowy
dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych
nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych (w tym dotyczących zmiany
technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej dokumentacji projektowej lub zmiany materiałów
przewidzianych w dokumentacji projektowej), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Wówczas Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy przedmiar i kosztorys, a ustalenie
wynagrodzenia za roboty dodatkowe odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron; 4) jeżeli zmiana
umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego: inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy,
z przyczyn niezależnych od obu stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Kowalewie Pom., ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pom. (biuro nr 6).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016
godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Kowalewie Pom., Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom.
(sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: nie dotyczy.
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IV.4.17) Czy przewiduje się 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
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