
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.polskacerekiew.pl 

 

Polska Cerekiew: Pełnienie wielobran żowego nadzoru inwestorskiego nad realizacj ą inwestycji pn.: 

Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowy ch oraz rewitalizacja funkcjonalno-u żytkowa zamku w 

Polskiej Cerekwi  

Numer ogłoszenia: 265151 - 2012; data zamieszczenia : 13.12.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.polskacerekiew.pl  

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego systemu zakupów:  nie dotyczy 

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:  Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Zagospodarowanie 

zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego 

nad realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania nr 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.06.02.00-

16-020/10-00. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1 Okres wykonania robót budowlanych Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych: a) pełni obowiązki 

inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnia i koordynuje pracę inspektorów nadzoru poszczególnych branż; inspektorzy nadzoru są odpowiedzialni w zakresie 

swoich uprawnień i obowiązków wynikających z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) - wymagana 

obecność inspektora na budowie nie mniej niż trzy dni w tygodniu, b) powiadamia organ nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót z załączeniem oświadczeń 

kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie, c) winien upewnić się przed rozpoczęciem prac, że spełnione zostały 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zatwierdza plan BIOZ. Wstrzymuje roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami BHP i 

ppoż., oraz innymi, d) kontroluje prawidłowość wpisów dokonywanych w dzienniku budowy i wydaje Wykonawcy robót budowlanych polecenia, potwierdzone wpisem w 

dzienniku budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych e) sprawdza jakość i egzekwuje zgodność wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych z 

określonymi wymaganiami technicznymi, sztuką budowlaną oraz zatwierdzonym decyzją projektem budowlanym, w tym zapobiega zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, niezgodnych z dokumentacją projektową. f) żąda od Wykonawcy robót budowlanych, dokonania poprawek 

bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku gdy ich kontynuacja mogłaby wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, g) sprawdza i odbiera roboty budowlane ulegające zakryciu lub 

zanikające, h) uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych, i) monitoruje terminowość realizacji robót 

budowlanych, a w przypadku zagrożenia niedotrzymania terminów wynikających z Harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych powiadamia pisemnie 

Zamawiającego, j) organizuje narady budowy, co najmniej jeden raz w tygodniu, z udziałem Wykonawcy robót budowlanych, przedstawicieli Zamawiającego, sporządza z 

nich protokoły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie do 5 dni po naradzie, k) ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez PINB i 

inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli, l) weryfikuje treść faktur wystawianych przez Wykonawcę 

robót budowlanych pod względem merytorycznym i rachunkowym i przekazuje w ciągu 2 dni Zamawiającemu, m) potwierdza faktycznie wykonane roboty oraz usunięcie 

wad i usterek, n) przygotowuje i przeprowadza odbiory częściowe i końcowy robót z udziałem Zamawiającego, sporządza z nich protokoły, o) dokonuje akceptacji 

dokumentacji powykonawczej i przedkłada ją Zamawiającemu do zatwierdzenia, p) przeprowadza wszystkie czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 

obiektu budowlanego, r) po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przekazuje kompletną dokumentację odbiorową Zamawiającemu. 2.2 Okres sprawozdawczości 

i rozliczeń finansowych a) Wykonawca przygotowuje materiały niezbędne do sprawozdawczości i rozliczeń finansowych z instytucją zarządzającą. 3. Zalecenia ogólne 3.1. 

W trakcie realizacji projektu Wykonawca nadzoruje oraz monitoruje realizację projektu zgodnie z: a) Harmonogramem rzeczowo - finansowym robót budowlanych 

sporządzonym przez Wykonawcę projektu i robót budowlanych, b) Harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji Projektu, stanowiącym załącznik do umowy o 

dofinansowanie projektu, c) projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją właściwego organu, d) warunkami umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcą 



projektu i robót budowlanych oraz umową o dofinansowanie projektu pn. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-

użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi, e) obowiązującymi przepisami prawnymi, 3.2. Wszystkie ważne informacje i decyzje niezbędne do realizacji projektu przekazywane 

między Wykonawcą a Wykonawcą projektu i robót budowlanych wymagają formy pisemnej, aby można uznać je za efektywne. Wszystkie pisma Wykonawcy do 

Wykonawcy projektu i robót budowlanych winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu. 3.3. Wykonawca prowadzi i przechowuje korespondencję z 

podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu na roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy projektu i robót 

budowlanych mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy projektu i robót budowlanych, katastrof budowlanych itp. 4. Zakres robót 

budowlanych: a) wykonanie niezbędnych elementów uzbrojenia terenu (przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej związanych z docelową 

eksploatacją obiektu, b) wykonanie zabezpieczeń na obiekcie w postaci izolacji przeciwwilgociowej, c) wzmocnienia i naprawy konstrukcji nośnej (ściany, stropy), d) 

budowa dachu, e) wykonanie napraw i zabezpieczeń elewacji zewnętrznych, f) wykonanie napraw i zabezpieczeń elewacji dziedzińca zamkowego, g) wykonanie stolarki 

okiennej i drzwiowej, h) wykonanie instalacji wraz z wyposażeniem części pomieszczeń niezbędnych dla funkcjonowania części parterowej obiektu, i) remont nawierzchni 

dziedzińca, j) zabezpieczenie strefy nieremontowanej obiektu (kolejny etap robót).. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.24.70.00-1, 71.24.80.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 20.12.2013. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: 

pięć tysięcy złotych 00/100) z dopiskiem: Wadium w przetargu ZP.271.10.2012 pn.: Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: 

Zagospodarowanie zdegradowanych terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi do dnia 21 grudnia 2012r. do godz. 

11.00. Forma wadium zgodna z art. 45 ust. 6 ustawy PZP 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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 żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczący posiadania 

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Ocena spełnienia warunku nastąpi 

na podstawie złożonego przez Wykonawcę dokumentu. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczący posiadania 

wiedzy i doświadczenia. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie - nadzorował i protokolarnie zakończył realizację minimum dwóch inwestycji jako inspektor nadzoru inwestorskiego lub inżynier kontraktu 

lub inwestor zastępczy dotyczące budynków wpisanych do rejestru zabytków o wartości robót budowlanych min. 5 000 000,00 zł brutto każda z nich. Ocena 

spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonyech przez Wykonawcę dokumentów. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym. Wykonawca oświadczy, że dysponuje bądź będzie dysponował potencjałem technicznym zd, który pozwoli na realizację 

przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczący dysponowania 

odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji 

przedmiotu zamówienia tj. co najmniej: inspektorem nadzoru-koordynatorem, inspektorami w poszczególnych specjalnościach budowlanych - posiadającymi co 

najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług nadzoru inwestorskiego oraz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalnościach: 1. konstrukcyjno-budowlanej, posiadający doświadczenie w nadzorze nad robotami budowlanymi w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, 2. 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3. instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczący sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia. Ocena 

spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 

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

WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków 

udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie  

• 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  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć: 

• 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  

• 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, 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.4.3.2) 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 pk t III.5) 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy prawo zamówień publicznych - jeżeli dotyczy. 3. Oryginał 

pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniającego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów 

prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty. Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających 

wspólnie (jeśli dotyczy). 4. Wypełniony formularz oferty. 5. Podpisany przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, projekt umowy wraz z pieczątką 

firmową i imienną wykonawcy. 6. Oświadczenie wskazujące w ofercie część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, które Zamawiający 

żąda na mocy Art. 36 ust. Ustawy. 7. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy) 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wyko nawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności: 1) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do 

dokonywania czynności, 2) Zmianę terminu wykonania zamówienia dopuszcza się w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia nie mogły 

przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. 3) Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy (m.in. zmian stawki podatku VAT), 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 11. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  21.12.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. 

Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, pok. 16 (Sekretariat). 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:  Projekt pn.: Zagospodarowanie zdegradowanych 

terenów przyzamkowych oraz rewitalizacja funkcjonalno-użytkowa zamku w Polskiej Cerekwi współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach Działania nr 6.2 

Zagospodarowanie terenów zdegradowanych. Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.06.02.00-16-020/10-00.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania środków pochodz ących z bud żetu 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 

 
 


