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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Roźwienica , Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, woj. podkarpackie, tel. 

016 622-58-87, faks 016 6225822. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozwienica.itl.pl/bip 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE 

ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

ZAMIESZKAŁYCH i NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ROŹWEINICA. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ODBIERANIE I 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ROŹWIENICA. 

Zakres zadania obejmuje: 1) Odbieranie odpadów komunalnych, określonych poniższej, 

wytworzonych na terenie Gminy Roźwienica a pochodzących od właścicieli nieruchomości, 

zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady. Rodzaje odpadów: - Zmieszane 

odpady komunalne - Szkło - Papier i makulatura - Metale - Tworzywa sztuczne - Opakowania 

wielomateriałowe - Odpady komunalne ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych - 

zimny popiół i żużel 2) Odbieranie odpadów i zagospodarowania odpadów z Gminnego Punktu 

Selektywnej Zbiórki tj.: - Odpady budowlane i rozbiórkowe - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 

Meble i inne odpady wielkogabarytowe - Zużyte opony - Zużyte baterie i akumulatory - odpady 

biodegradowalne w tym odpady zielone z ogrodów i parków - odpady opakowaniowe z środków 

ochrony roślin - odpady opakowaniowe ( szkło, tworzywa sztuczne) 3) Zagospodarowanie odebranych 

odpadów komunalnych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4) Osiąganie 

określonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych : papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, osiąganie określonych poziomów 



recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także ograniczenie masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 5) Prowadzenie dokumentacji związanej 

z działalnością objętą zamówieniem tj. m.in. przedkładanie Zamawiającemu sprawozdań kwartalnych 

zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 6) Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania odpadów komunalnych w sposób 

niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Roźwienica.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-0, 90.50.00.00-0, 90.51.00.00-0, 

90.51.10.00-0, 90.51.12.00-0, 90.51.31.00-0. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 

14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu 

składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w: 1) pieniądzu, 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.. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 

275 ze zm.). Gwarancje muszą być udzielone wyłącznie na zasadach polskiego prawa. 3. Wadium 

wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w 

Roźwienicy Nr 81 9108 0006 0000 0000 0198 0003 w terminie zapewniającym jego wpływ na 

rachunek bankowy do upływu terminu złożenia oferty. Dowód wpłaty (potwierdzenie) należy dołączyć 

do oferty. 4. Wadium wniesione w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń spółdzielczej 

kasy oszczędnościowo - kredytowej oraz gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć do oferty w 

formie kopii dokumentu, a oryginał należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej oryginał wadium, 

która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty). 5. Zamawiający zwróci niezwłocznie 

wadium, wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z 

zastrzeżeniem pkt 12. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy oraz zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Wadium wniesione w formie 

gwarancji i poręczeń będzie można odebrać od Zamawiającego po podpisaniu umowy (o czym 

Wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie). 8. Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium wniesionego 

w pieniądzu, Zamawiający przekaże do banku w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania umowy z 

Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał 

ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia 



wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z 

terenu Gminy Roźwienica oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 

terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje również wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 

przyczyn nieleżących po jego stronie. 

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 

o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Roźwienica prowadzonego przez Wójta Gminy 

Roźwienica na podstawie art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), aktualne zezwolenie na 

transport i zbieranie odpadów komunalnych, wydane przez właściwy organ, wpis do rejestru 

podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. wdrożony system zarządzania jakością oraz 

system zarządzania środowiskowego oparty na normach międzynarodowych (zarządzanie 

jakością - ISO 9001, zarządzanie środowiskowe - ISO 14001). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, minimum jedno zamówienie polegające na odbieraniu niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 od właścicieli nieruchomości, w 

ramach którego lub których odebrali odpady o łącznej ilości co najmniej 300 Mg w ciągu 

maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, wykonali, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

minimum jedno zamówienie polegające na odbieraniu odpadów komunalnych 

gromadzonych selektywnie w ramach którego lub których odebrali odpady o łącznej ilości co 

najmniej 20 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o bazą magazynowo - transportową, która spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013 poz. 122) oraz 

jest wyposażona w legalizowaną najazdową wagę samochodową, pojemnikami do 

gromadzenia odpadów komunalnych w celu właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. 



pojazdami i urządzeniami spełniającymi wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przynajmniej w ilości: - 2 pojazdami 

przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - 2 pojazdami 

przystosowanymi do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, - 1 

pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - dwa pojazdy małe 

(skrzyniowe o masie do 6 ton) Pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w 

widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego 

odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję 

zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz 

minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Pojazdy muszą być 

wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego 

umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu 

pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku 

odpadów umożliwiających weryfikację tych danych przez Zamawiającego. Pojazdy muszą 

być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po 

opróżnieniu pojemników. Pojazdy do odbioru odpadów powinny posiadać na wyposażeniu 

kamerę lub aparat fotograficzny, które umożliwi monitorowanie i kontrolę segregacji 

odpadów przez poszczególnych właścicieli nieruchomości. W zakresie utrzymania 

odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń należy zapewnić, aby urządzenia te 

utrzymane były we właściwym stanie technicznym i sanitarnym. Pojazdy i urządzenia muszą 

być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów 

podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu. Pojazdy i urządzenia muszą 

być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im 

właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim, nie 

rzadziej niż raz na 2 tygodnie - Wykonawca zobowiązany będzie posiadać dokumenty 

potwierdzające wykonanie tych czynności. Wyżej wymieniona ilość sprzętu jest ilością 

minimalną, faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie 

wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby odpady komunalne z terenu Gminy Roźwienica 

były na bieżąco odbierane i zagospodarowane. Pojazdy do odbierania odpadów 

komunalnych powinny spełniać normy dopuszczalnej emisji spalin - co najmniej norma Euro 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie 

spełniony jeśli Wykonawca przedłoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Pzp. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek zostanie 

spełniony jeśli Wykonawca przedłoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 ustawy Pzp. 

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: 



 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje;  

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie;  

 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;  

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;  

 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 ubezpieczenia 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;  

 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;  

 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;  

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 zasoby 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;  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;  

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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;  

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.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 

Dopuszczalna jest jedynie zmiana stawki podatku VAT wynikła ze zmiany ogólnie obowiązujących 

przepisów podatkowych 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.rozwienica.itl.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Roźwienica 37-565 Roźwienica. 

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

11.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Roźwienica 37-565 Roźwienica pokój Nr 2. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 

 


