
Stalowa Wola: Przebudowa i remont budynku szkoły na potrzeby 

Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Stalowej Woli 

Numer ogłoszenia: 325790 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Stalowowolski , ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, woj. 

podkarpackie, tel. 015 643 37 09, faks 015 643 36 02. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont budynku szkoły 

na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 w Stalowej Woli. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest przebudowa i remont budynku szkoły ( bez segmentu sportowego ) na potrzeby 

szkoły specjalnej i warsztatów terapii zajęciowej, znajdującego się przy Al. Jana Pawła II 21 w 

Stalowej Woli. Szkoła składa się z budynku głównego 3 kondygnacyjnego, częściowo 

podpiwniczonego, łącznika parterowego oraz sali gimnastycznej z zapleczem. Przebudowie i 

remontowi podlega tylko budynek trzykondygnacyjny wraz z łącznikiem. 1.Zakres robót 

budowlanych obejmuje : -wymianę istniejącej ( starej ) stolarki okiennej ( bez 20 szt.okien 

wymienionych wcześniej ), - wykonanie nakładek na istniejące lastrykowe parapety o wym. około : 

szer. 20cm, gr. 4 cm, dł 2,65 m, -wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, -wymianę i montaż drzwi 

wewnętrznych stalowych ( kolor drzwi stalowych D01- D06 zgodnie z kolorystyką wnętrz i 

uzgodnieniem z Zamawiającym), -montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych, -wymiana drzwi 

zewnętrznych do klatki ewakuacyjnej, -rozbiórkę ścian wewnętrznych, stropu i stropodachu ( pod 

klapę dymową, szyb windowy ), -wykonanie elementów konstrukcyjnych, -wykonanie szybu 

windowego wraz z dostawą i montażem windy oraz Przedstawieniem Zamawiającemu protokołu z 

odbiorem UDT, -wykonanie konstrukcji klapy dymowej wraz z dostawą i montażem, -



zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, -uzupełnienia wieńców, zamurowania, -

wymiana balustrady klatek schodowych, montaż poręczy na ścianie, -renowacja istniejących 

posadzek z parkietu ( szlifowanie, lakierowanie lakierem dopuszczonym do stosowania w 

obiektach szkolnych ), -rozbiórka parkietu pod posadzki z płytek gres, -skucie posadzek z płytek 

gres i płytek ściennych w sanitariatach i zapleczu kuchennym, -ułożenie posadzek z płytek gres w 

salach, w sanitariatach, kuchni, jadalni, -ułożenie posadzki z płytek antypoślizgowych na klatkach 

schodowych wraz z cokolikiem, -ułożenie wykładziny dywanowej w salach, - wykonanie sufitu 

podwieszonego akustycznego - stropy przy windzie, -montaż ścianek działowych i obudów z płyt 

gipsowo- kartonowych, - montaż ścianek systemowych w sanitariatach ( łącznie z drzwiami), -

ułożenie płytek ściennych w sanitariatach, kuchni, jadalni na wys. 2,0 m oraz ułożenie (fartuchów) 

o wym. 1,50 m x1,50 m pod umywalki w salach, -malowanie pomieszczeń. - wykonanie grafiki na 

ścianach zgodnie z załączonym do SIWZ plikiem SWS-GRAFIKA_DWG , -montaż przewodów 

wentylacyjnych wraz z przebiciem otworów w stropach, stropodachu, - wykonanie kominów ponad 

dachem, -dostawa i montaż poręczy w sanitariatach dla niepełnosprawnych, - dostawa i montaż 

kuchenek elektrycznych 4 palnikowych, -wykonanie innych robót towarzyszących związanych z 

robotami budowlanymi 2. Zakres robót instalacji sanitarnych obejmuje : -wykonanie instalacji 

wodociągowej - wody zimnej i ciepłej do nowych przyborów, -wykonanie instalacji hydrantowej 

wraz z przełożeniem hydrantów, -wkucie istniejącej instalacji wodociągowej w sanitariatach w 

ściany, wraz z zaprawieniem bruzd, -wykonanie instalacji kanalizacyjnej, -montaż osprzętu i nowej 

armatury - umywalki, zlewozmywaki, baterie, zawory, kratki ściekowe, -demontaż i ponowny 

montaż istniejącej armatury w sanitariatach - umywalek, baterii ustępów, pisuarów, -instalację 

centralnego ogrzewania - montaż osprzętu na istniejących grzejnikach - odpowietrzników, zaworów 

grzejnikowych, głowic termostatycznych, -malowanie instalacji c.o. - przewodów, grzejników, -

wykonanie innych robót towarzyszących związanych instalacjami sanitarnymi 3. Zakres robót 

instalacji elektrycznych obejmuje : -wymianę rozdzielnic NN, -wymianę kabli i przewodów, -

demontaż i ponownym montażu istniejących opraw oświetleniowych ( z przełożeniem w inne 

miejsce ), -montaż nowych opraw oświetleniowych w tym opraw oświetlenia awaryjnego, -wymianę 

instalacji siły i gniazd, -instalację elektryczną klap oddymiających , -wykonanie robót 

towarzyszących wykonaniu instalacji elektrycznych, - pomiary instalacji elektrycznej,. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 

% wartości zamówienia podstawowego. 



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-9, 45.11.11.00-9, 

45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium na kwotę :20 000,00 PLN 

( słownie: dwadzieścia tysięcy PLN). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

12.2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu, 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli 

nr: 85 9430 0006 0001 0041 2000 0001 2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym 3.gwarancjach bankowych, 4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 5.poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 

późn. zm). Termin wniesienia wadium upływa w dniu 26.10.2011 r. o godz. 11.00 . Nie wniesienie 

wadium do upływu terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia 

robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom remontowo - 

budowlanym - o wartości nie niższej niż 500 000 zł brutto każda, z podaniem ich 



rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji 

zamówienia będzie dysponował co najmniej po jednej osobie posiadającej 

uprawnienia w specjalności: kierownik budowy - w branży konstrukcyjno - budowlanej 

bez ograniczeń, kierownik robót - w branży sanitarnej i kierownik robót - w branży 

elektrycznej 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że : - posiada środki 

finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację zamówienia w wysokości 

min. 800 000 zł , - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość równą co 

najmniej 500 000 zł ( słownie: pięćset tysięcy złotych 

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, 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, 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

 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 dla 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  

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej 

korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez 

ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 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, 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 oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  



 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, 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  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, 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  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 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  

 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 



terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Formularz oferty, oświadczenie dotyczace art.22 ust 1 ustawy Pzp., kosztorysy oferttowe. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy: 1.zmiana 

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i 

urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe lub 

podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem 

bezpieczeństwa na budowie 2.zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) 



gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie c) 

zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub 

spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy d) konieczności 

uzyskania decyzji i uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót e) konieczności 

wykonania dodatkowych badań i ekspertyz f) konieczności wykonania prac lub badań 

archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejsza 

umową g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym 

udzielenie w trakcie realizacji zamówień dodatkowych, związanych z realizacją zamówienia 

podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia realizacji h) wstrzymania 

realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewypałów i niewybuchów i) 

jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej lub dającej się przypisać 

Zamawiającemu, jego personelowi lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego 

na terenie budowy j) błędów w dokumentacji projektowej, których usuniecie będzie poprzedzać 

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie 

3. zmiana przedstawicieli stron- kierownika budowy, inspektora nadzoru, w przypadku niemożności 

pełnienia przez nich powierzonych funkcji (zdarzenie losowe, rezygnacja z pracy, zmiana pracy) 4. 

zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki 

podatku VAT, z zastrzeżeniem że wynagrodzenie brutto wykonawcy nie może być wyższe niż 

określone w § 5 umowy. 5.powierzenie podwykonawcy określonego zakresu robót na skutek 

którejkolwiek okoliczności wskazanej w pkt. 2.1, 2.2, niniejszego ustępu Zmiany umowy 

dopuszczalne są na następujących warunkach - pkt.1. - zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt 

posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły 

podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększenia ceny - pkt.2lit.a - w zakresie 

uzasadnionego Interesu Zamawiającego - pkt. 2.lit.b - o czas działania siły wyższej oraz niezbędny 

do usunięcia skutków tego działania - pkt.2.lit.c - o czas trwania niesprzyjających warunków 

atmosferycznych - pkt.2.lit.d,e - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, 

badań lub ekspertyz - pkt.2. lit. f, g, h - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu 

robót objętych umową - pkt.2.lit. i - o czas opóźnienia utrudnienia lub przeszkody - pkt. 2. lit. j - o 

czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych umową - pkt.3. - gdy 

kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ - pkt.4.- w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.stalowowolski.bip.podkarpackie.eu 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo 

Powiatowe w Stalowej Woli ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola pokój nr 310, 311.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

26.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli ul. Podlesna 15, 37-450 

Stalowa Wola pokój nr 108 - 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. 

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 

 


