
Sanok: KarosaŜ samochodu poŜarniczego Star 266 dla Ochotniczej 

StraŜy PoŜarnej w Niebieszczanach 

Numer ogłoszenia: 91031 - 2010; data zamieszczenia: 21.04.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok , ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 

4656551, faks 013 4656553. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.sanok.com.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: KarosaŜ samochodu poŜarniczego Star 

266 dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Niebieszczanach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

jest wykonanie zabudowy poŜarniczego samochodu Star 266 6x6. Dla jednostki OSP w 

Niebieszczanach , gmina Sanok , powiat sanocki. Zamawiający posiada kompletne podwozie 

samochodu z układem jezdnym oraz przeniesieniem napędu. Wykonawca, który wygra przetarg 

zobowiązuje się do wykonania zabudowy dostarczonego podwozia w oparciu o podane niŜej 

wymagania i zakres przedmiotowy. Podwozie z kabiną: 1.Podwozie samochodu 6 x 6 z kabiną 

załogową 6 osobową. Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z 

załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposaŜeniem) nie moŜe przekroczyć 12.350 kg 

2.WyposaŜone w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne Urządzenie 

akustyczne powinno umoŜliwiać podawanie komunikatów słownych. Dodatkowo naleŜy zamontować 

sygnał dźwiękowy pneumatyczny(trąbka). 3.Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie pulsacyjne 

umieszczone z przodu pojazdu. Lampa zespolona wyposaŜona w dwie lampy obrotowe. 4.Wszystkie 

przewody: elektryczne, paliwowe, hamulcowe, węŜe itp. powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami mechanicznymi przez nierówności terenowe oraz przed bezpośrednim działaniem 

płomieni lub Ŝarzących się materiałów. Jeśli nie jest to moŜliwe, elementy te powinny być wykonane z 

materiałów niepalnych i odpornych na wysoka temperaturę. 5.Maksymalna wysokość całkowita 

pojazdu; - 3300 mm 6.Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia 

przodem do kierunku jazdy). - Wymiana dachu na nowy typ - wymiana podszybia zewnętrznego i 

wewnętrznego - wymiana zderzaka przedniego wraz z reflektorami na typ STAR 200 - montaŜ 

uchwytów lusterek nowego typu (lusterka panorama) - wymiana ramion wycieraczek + pióra -wymiana 

mechanizmu wycieraczek _ -wymiana podszybia tapicerowanego - -wymiana przedniej szyby wraz z 

uszczelką -wymiana drzwi przednich na (krótkie), przebudowa stopni wejściowych -montaŜ 



dodatkowych stopni wejściowych -montaŜ nowych atrap przednich -tapicerka miękka na ścianach i 

suficie, podłoga wyłoŜona wykładzina antypoślizgowa -fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, 

odległości i pochylenia oparcia -fotele wyposaŜone w zagłówki i pasy bezpieczeństwa -siedzenia 

pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie -zamontowanie poręczy 

rurowej pomiędzy sekcją a przednimi siedzeniami -zamontowanie specjalnej półki na hełmy pomiędzy 

częścią dla załogi a siedzeniami kierowcy i dowódcy -zamontowanie specjalnej półki w suficie w 

środku kabiny zespolonej na drobny sprzęt lub dokumenty -oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, -

niezaleŜny układ ogrzewania i wentylacji, umoŜliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku -

uchwyty do mocowania dwóch aparatów powietrznych -gniazdo do podłączenia ładowarek 

(radiotelefony i latarki) -montaŜ osłony rurowej na przednią atrapę kabiny 7.Pojazd wyposaŜony w 

gniazdo do ładowania akumulatorów (rozłączalne-komplet). 8.W kabinie kierowcy zamontowany 

radiotelefon przewoźny o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25W, odstęp 

międzykanałowy 12,5 kHz. (radiotelefon dostarcza zamawiający) 9.Pojazd wyposaŜony w sygnalizację 

świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się 

światło cofania. 10.Szperacz pogorzeliskowy zamontowany z przodu pojazdu 11.Kąt natarcia i zejścia 

nie mniejszy niŜ 35 o 12.Rezerwa masy w pełni obciąŜonego samochodu , w stosunku do całkowitej 

dopuszczalnej masy pojazdu min 3% 13.Kolorystyka -elementy podwozia czarne -błotniki i zderzaki 

białe -kabina zabudowa czerwone RAL 3000 Zabudowa poŜarnicza 1.Wykonana z materiałów 

odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją 2.Dach zabudowy w formie podestu 

roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym, 3.Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi 

kabiny w wykonaniu antypoślizgowym, 4.Drabina do wejścia na dach, 5.Skrytki na sprzęt i 

wyposaŜenie zamykane Ŝaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem spręŜynowym, 

wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposaŜone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz 

powinien pasować do wszystkich zamków, 6.Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed 

samoczynnym otwieraniem skrytek, 7.Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii, 

8.Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposaŜone w oświetlenie: - główny wyłącznik 

oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy, 9.Maksymalna wysokość górnej 

krawędzi najwyŜszej półki lub szuflady w połoŜeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłoŜeniu) - nie 

wyŜej niŜ 1850 mm od poziomu terenu JeŜeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu 

przekracza 1,85 m, konieczne jest zainstalowanie podestów umoŜliwiających łatwy dostęp do sprzętu, 

przy czym otwarcie lub wysuniecie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt 

powinien być rozmieszczony grupowo w zaleŜności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. 

10.Uchwyty do mocowania sprzętu wg Ŝyczenia zamawiającego 11.Pojazd powinien posiadać 

oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności 

12.Szuflady, podesty i tace wystające powyŜej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać 

oznakowanie ostrzegawcze 13.Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi Ŝaluzjowych, 

szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umoŜliwiały ich obsługę w rękawicach 

14.Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza 15.Zbiornik wody wykonany 

z materiału odpornego na korozję lub trwale zabezpieczonego antykorozyjnie , pojemność min. 2300 

litrów -wyposaŜony w nasadę 75, zawór kulowy do napełniania z hydrantu, instalacja napełniania 

powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika. Powinien 

być wyposaŜony w falochrony i posiadać właz rewizyjny. 16.Autopompę dwuzakresową o wydajności 

minimum 16/8 PW2,5/40 i głębokości ssania 1,5 m, zlokalizowaną z tyłu pojazdu w obudowanym 

przedziale, zamykanym drzwiami Ŝaluzjowymi. 17.Działko wodno - pianowe o regulowanej wydajności 

umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór 

odcinający. Wydajność działka regulowana : 800 do 1600 dm3/min. 18.Układ wodno - pianowy 



zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie były 

mniejsze niŜ przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. 19.Samochód 

musi być zaopatrzony w linię szybkiego natarcia o długości min. 60 m. na zwijadle. Linia szybkiego 

natarcia musi umoŜliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węŜa 

Zwijadło wyposaŜone w regulowany hamulec i korbę do zwijania węŜa. ( dopuszcza się inny napęd 

bębna zwijadła np. elektryczny, pneumatyczny). 20.Autopompa musi umoŜliwiać podanie wody i 

wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: -dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z 

tyłu pojazdu, -linii szybkiego natarcia (linia powinna być zakończona prądownicą wysokociśnieniową) -

działka wodno - pianowego 21.Autopompa musi umoŜliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. 

22.W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno -

sterownicze pracy pompy: -manowakuometr, -manometr niskiego ciśnienia, -wskaźnik poziomu wody 

w zbiorniku samochodu, -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, -regulator prędkości 

obrotowej silnika pojazdu, -wyłącznik silnika pojazdu, -kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy 

chłodzącej silnika. -dodatkowy głośnik i nadajnik do radiostacji, W kabinie kierowcy powinny 

znajdować się następujące urządzenia kontrolno - pomiarowe: -manometr niskiego ciśnienia, -

wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. 23.Autopompa musi 

być wyposaŜona w urządzenie odpowietrzające umoŜliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w 

czasie 30 sek. i z głębokości 7,5 m w czasie 60 sek. 24.Wszystkie elementy układu wodno - 

pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków 

pianotwórczych i modyfikatorów. 25.Konstrukcja układu wodno - pianowego powinna umoŜliwić jego 

całkowite odwodnienie przy uŜyciu co najwyŜej dwóch zaworów. 26.Na wlocie ssawnym pompy musi 

być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń 

stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, 

gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. 27.Układ zraszaczy - min. 4 dysze do podawania wody 

w czasie jazdy 28.Maszt oświetleniowy z najaśnicami 2000W, wysokość masztu po rozłoŜeniu od 

podłoŜa do reflektora nie mniejsza niŜ 4,0 m z moŜliwością sterowania połoŜeniem najaśnic z poziomu 

trenu. 29.MontaŜ fali świetlnej 8-mio segmentowej z tyłu pojazdu 30.MontaŜ nowej instalacji 

elektrycznej dla całego pojazdu 31.MontaŜ wyciągarki (oryginalna STAR 266) z wałami i liną 

32.MontaŜ silnika S359 turbo po kapitalnym remoncie z nową turbiną Podany zakres prac do 

wykonania oraz materiały i urządzenia, ich parametry techniczne, jakościowe, wyposaŜenie są 

sztywno określone i nie przewiduje się ich zmian, zmniejszania, zmiany, usuwania przez oferentów 

pod rygorem uniewaŜnienia oferty. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pojazd po karosaŜu, 

sprawny technicznie, dopuszczony do ruchu drogowego na terenie RP ( homologacja) bez wad i 

usterek o parametrach technicznych i jakościowych oraz wyposaŜeniu określonym w SIWZ i ofercie.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 84. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane 



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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zm.). Spełnianie powyŜszych warunków będzie oceniane na podstawie wymaganych w 

SIWZ oświadczeń i dokumentów. ZłoŜenie tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami 

SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zm.). Spełnianie powyŜszych warunków będzie oceniane na podstawie wymaganych w 

SIWZ oświadczeń i dokumentów. ZłoŜenie tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami 

SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zm.). Spełnianie powyŜszych warunków będzie oceniane na podstawie wymaganych w 

SIWZ oświadczeń i dokumentów. ZłoŜenie tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami 

SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. 

zm.). Spełnianie powyŜszych warunków będzie oceniane na podstawie wymaganych w 

SIWZ oświadczeń i dokumentów. ZłoŜenie tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami 

SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków 

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, naleŜy przedłoŜyć: 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 



• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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, 

Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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 takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

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

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 

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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 niŜ 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone 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, jeŜeli 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) 

Aktualną opinię CNBOP na przydatność i prawidłowość wykonania samochodu ratowniczo-

gaśniczego przeznaczonego dla jednostek straŜy poŜarnych 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.gmina.sanok.com.pl/bip/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok; IV piętro, pok. 401.. 

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

30.04.2010 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, II piętro, 

pok. Nr 201(sekretariat). 

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

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 


