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Głogów: Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego stadionu Chrobrego Głogów S.A.
Numer ogłoszenia: 95955 - 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Chrobry Głogów S.A. (dawniej Głogowskie Obiekty Sportowe Sp. z
o.o.) , ul. Rudnowska 17B, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 76 8356193, faks 76
8356884.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Chrobry Głogów S.A..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja systemu monitoringu
wizyjnego stadionu Chrobrego Głogów S.A..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
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II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest modernizacja systemu wizyjnego stadionu CHROBRY GŁOGÓW S.A. Zakłada
się modernizację istniejącego systemu tak, aby urządzenia technicznie spełniały wymogi
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w
sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej. Zakres rzeczowy i wykonawczy
określa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Projekt Wykonawczy oraz
przedmiar robót. Na tej podstawie Wykonawca dostarczy niezbędne urządzenia, materiały i
oprogramowanie wraz z ich montażem, instalacją, uruchomieniem, oraz wykonaniem
dokumentacji powykonawczej. W zakres prac wchodzi również przeszkolenie z obsługi systemu
pracowników Zamawiającego oraz dostarczenie instrukcji obsługi. Zasadniczym zadaniem
systemu będzie nadzór i rejestracja imprez masowych na terenie obiektu oraz zapewnienie
całodobowego dozoru wizyjnego obiektu dla celów ochrony i bezpieczeństwa. Kompletny
system powinien być dostarczony zgodnie z załączoną dokumentacją projektową w skład której
wchodzi: Projekt Wykonawczy, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,
Przedmiar Robót i powinien zawierać:1) System kamer składający się z 12 kamer wyłącznie z
cyfrowym przetwarzaniu obrazu z wyjściem IP, 2)System zapisu obrazu i rejestracji, 3)System
zarządzania, diagnostyki i prezentacji, 4)Przeszkolenie z zakresu funkcjonowania systemu..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
- powtórzenie tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z przedmiotem zamówienia
stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.30.00.00-5, 32.32.35.00-8, 32.33.31.00-7.

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: 23.06.2014.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 7.500 zł

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
- nie dotyczy
- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy a) wykażą i udokumentują
, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 1 zadanie
polegające na dostawie i montażu kompletnych instalacji cyfrowych systemów kamer IP na
kwotę nie mniejszą niż 200 000 zł z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy dostawy te
zostały wykonane w sposób należyty Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie
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złożonego wykazu dostaw i dowodów dot. najważniejszych dostaw potwierdzających, że
dostawy zostały wykonane w sposób należyty ,oraz wskazujących czy dostawy zostały
prawidłowo ukończone na zasadzie spełnia - nie spełnia.Zamawiający za dostawy
najważniejsze rozumie dostawy podobne do ujętych w rozdziale VI. pkt.1 ppkt 2 SIWZ
- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- nie określa się minimalnych standardów. Spełnienie warunku zostanie ocenione na
podstawie złożonego oświadczenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.
- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie tj.: - kierowania robotami budowlanymi w
specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą
telekomunikacyjną w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, - co najmniej jednej
osoby posiadającej świadectwo kwalifikacji E dla monterów sieci i osprzętu elektrycznego - co
najmniej jednej osoby posiadającej licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia
oraz I stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4
czerwca 1998 r. w sprawie wzoru i trybu wydania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji
pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawania przez organy
Policji opinii o pracownikach ochrony (Dz. U. Nr 78 poz. 511 z 1998r.) - co najmniej jednej
osoby posiadającej certyfikaty producenta ofertowego oprogramowania zarządzającego
systemem monitoringu, potwierdzającego przeszkolenie w zakresie ofertowego
oprogramowania zarządzającego oraz wykonaniem przez tą osobę min. jednej pracy
polegającej na konfiguracji i wdrożeniu lub rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego w
oparciu o oferowane oprogramowanie zarządzające i system archiwizacji tego samego
producenta, co oferowane, ale będące wcześniejszym rozwiązaniem produktywnym
dedykowanym dla dużych systemów monitoringu wizyjnego. - co najmniej dwoma osobami na
stanowisku instalatorów systemów z ważnymi badaniami lekarskimi do pracy na wysokościach
powyżej 3 m. b) kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na
listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, a w odniesieniu do obywateli państw
członkowskich UE, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w
budownictwie, równoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadające
wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiednią decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego
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wykazu osób, które będą odpowiedzialne za realizację zamówienia oraz oświadczenia, że
osoby te posiadają wymagane uprawnienia na zasadzie spełnia - nie spełnia.
- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy a) dla zabezpieczenia
bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości
minimum 300.000,00 zł, b) posiadają ubezpieczenie od OC z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę co najmniej 300.000,00 zł Ocena spełnienia warunku będzie dokonana
na podstawie złożonej informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz na
podstawie złożonego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od OC na
wymagana sumę ubezpieczenia , dowodu jego opłacenia na zasadzie spełnia - nie spełnia.

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:
- 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
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,
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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.

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;
- 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;
- 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
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dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
należy do grupy kapitałowej;

informacji o tym, że nie

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:
- próbki,
opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie
zamawiającego;
- inne

dokumenty

8) Certyfikat autoryzacji wydany na firmę Wykonawcy poświadczający o przeszkoleniu przez
producenta w zakresie sprzedaży , montażu i instalacji wszystkich oferowanych kamer, sprzętu
i oprogramowania 9) Karta katalogowa producenta sprzętu

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik Nr 1; 2) pełnomocnictwo podmiotów
występujących wspólnie; 3) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia, jeżeli
uprawnienie tej osoby nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty; 4) wykaz części
zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom; 5) Kopia
dowodu wniesienia wadium; 6) zobowiązania innych podmiotów; 7) W przypadku, gdy osobą
uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej będzie inna
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osoba niż osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu wynikająca np. z KRS, należy
załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy
w aukcji elektronicznej. 8) Certyfikat autoryzacji wydany na firmę Wykonawcy poświadczający o
przeszkoleniu przez producenta w zakresie sprzedaży , montażu i instalacji wszystkich
oferowanych kamer, sprzętu i oprogramowania 9) Karta katalogowa producenta sprzętu

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

7. Zmiany umowy: 7.1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu
Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 7.2. Niedopuszczalna jest zmiana
postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla
Zamawiającego. 7.4. Zmiany w umowie będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 1)

9 / 11

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego
Wpisany przez Administrator
poniedziałek, 05 maja 2014 14:57 - Poprawiony piątek, 23 maja 2014 14:30

zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych
sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami,
które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie może ulec termin
realizacji umowy, 2) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, 3) wystąpienia przedłużającej się
procedury badania i oceny ofert oraz procedury odwoławczej - zmianie może ulec termin
realizacji zamówienia, 4) konieczności wykonania ewentualnych zamówień uzupełniających Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji
zamówienia, 5) ograniczenia zakresu, czego nie można było przewidzieć mimo dochowania
należytej staranności - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w tym terminu
realizacji zamówienia, 6)Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza
się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę
oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia
oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji usługi. Jeżeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy
podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie
postępowania 7.5. Pozostałe zmiany: 1) jeśli zmiana stawki podatku VAT będzie powodować
zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT , 2) jeśli zmiana
stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie
wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę
stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT, 3) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części
przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie
pomniejszone 7.6. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy
poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny
zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na
wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin
zakończenia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.chrobry-glogow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Chrobry
Głogów S.A. ul. Rudnowska 17B 67-200 Głogów sekretariat I piętro..
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.05.2014 godzina 14:00, miejsce: Chrobry Głogów S.A. ul. Rudnowska 17B 67-200 Głogów
sekretariat I piętro..

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

Do pobrania

SIWZ

Pozostałe pliki
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