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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.szpital.sejny.pl 

 

Sejny: Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Sejnach. 

Numer ogłoszenia: 75882 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach , ul. 

dr. Edwarda Rittlera 2, 16-500 Sejny, woj. podlaskie, tel. 087 5162138, faks 087 5162341. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.sejny.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Szpitala 

Powiatowego w Sejnach.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia są roboty budowlane oraz montaż sprzętu i wyposażenia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 33.10.00.00-1. 

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: 

20.07.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

http://www.szpital.sejny.pl/
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Informacja na temat wadium: Kwota wadium wynosi: - 150.000,00 zł. 2. Wadium wnosi 

się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub 

kilku z następujących form: 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. 6 b 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.). 4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium - 

oryginał składa w oddzielnej odpowiednio oznakowanej kopercie w sekretariacie szpitala, w 

terminie do dnia 19 marca 2014r. do godz. 10:00, a kopię dołącza do oferty. 5. Wadium 

wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 80 1500 1719 1217 

1001 5282 0000 w banku Kredyt Bank S.A. O/Suwałki przed upływem termin u składania 

ofert (z dopiskiem jakiego postępowania dotyczy i której części) - a kopię dowodu wpłaty 

dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 7. Wadium powinno obejmować cały okres związania ofertą. 8. Za termin 

wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto zamawiającego. 9. 

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej 

formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 10. 

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia 

wadium przez wykonawcę, któremu zwrócił wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli 

w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Zamawiający 

zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 

25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po 

jego stronie. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, 

którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się 

niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 

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 Oświadczenie wykonawcy. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: w 

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

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 

minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub 

przebudowie obiektów kubaturowych wraz z wyposażeniem o wartości co 

najmniej 6 000 000,00 zł brutto złotych każda. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oświadczenie wykonawcy. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: będzie 

dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami 

odpowiedzialnymi za wykonanie zamówienia: a) kierownik budowy - 1 osoba 

spełniająca następujące warunki: posiada uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, spełnia wymogi 

określone w ustawie Prawo budowlane oraz posiada doświadczenie przy 

kierowaniu robotami budowlanymi w tym co najmniej 2 robotami 

budowlanymi polegającymi na budowie, rozbudowie lub przebudowie 

obiektów kubaturowych o wartości co najmniej 6 000 000,00 zł brutto złotych 

każda. b) kierownikami robót w branżach objętych przedmiotem zamówienia - 

po jednej osobie posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w danej 

branży /branża elektryczna - sieci i instalacje elektryczne, branża instalacji - 

sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne/ 

oraz posiadającymi doświadczenie przy kierowaniu lub nadzorowaniu 

robotami budowlanymi w danej branży w tym co najmniej 2 robotami 

budowlanymi w danej branży polegającymi na budowie, rozbudowie lub 

przebudowie obiektów kubaturowych. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) 

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 

1.000.000,00 zł. b) wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową na kwotę nie niższą niż 4.000.000,00 zł. 

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 
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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; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie 

obiektów kubaturowych wraz z wyposażeniem o wartości co najmniej 6 000 000,00 

zł brutto złotych każda.; 

 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; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 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, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
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 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 

podmiot jest 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; 

 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 
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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; 

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym; 

 inne dokumenty 

1) Deklaracje zgodności CE (dotyczy sprzętu montowanego). 2) Oświadczenie o 

wprowadzeniu przedmiotu zamówienia do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z 



7 
 

dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679), 

zawierające zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia kopii ww. dokumentów na 

każde żądanie zamawiającego (dotyczy sprzętu). 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1) Sporządzony przez Wykonawcę według instrukcji podanej w załączniku nr 1 do SIWZ - 

Druk Oferty. 2) Dokładny opis - zestawienie parametrów technicznych sprzętu medycznego, 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Należy wypełnić załącznik nr 7 i załączyć do oferty. 3) 

Jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu, o którym mowa w pkt 4.2 

do oferty należy dołączyć: pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych 

wyjaśnień - w oryginale lub poświadczone notarialnie i opatrzone adnotacją za zgodność z 

oryginałem, pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie 

dokumentu wymienionego w punkcie 4.2. lub 4.8 oraz jej podpisem. 4) Firmowe materiały 

informacyjne potwierdzające parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia 

wraz z poświadczonym przez Wykonawcę tłumaczeniem na język polski, jeżeli materiały są 

w języku obcym (dotyczy sprzętu i wyposażenia). 5) Wstępny harmonogram rzeczowo - 

finansowy. 6) Kopia dowodu wpłaty wadium. 

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 

1. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian 

w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty: 1) zmiany zakresu robót 

objętych umową w przypadku rezygnacji z wykonania części zamówienia, 2) zmiany terminu 

realizacji umowy: spowodowanej wystąpieniem siły wyższej w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego, spowodowanej wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie 

były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej 

staranności. 3) powodowanej innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od 

Zamawiającego oraz Wykonawcy w szczególności awariami, remontami, przebudowami dróg 

dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg, 4) zmiany sposobu spełnienia 

świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów 

wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku 
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tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 2. Zmiana zapisów umowy, może być 

inicjowana przez Zamawiającego i Wykonawcę z zachowaniem formy pisemnej. Żądanie 

zmiany zapisów umowy winno zostać udokumentowane właściwym uzasadnieniem. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.szpital.sejny.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach 16-500 Sejny ul. Dr E. Rittlera 

2. 

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

ofert: 21.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Sejnach 16-500 Sejny ul. Dr E. Rittlera 2 - 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: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego. 

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: tak 

 
 


