Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.zszjanow.fc.pl

Janów Lubelski: Wykonanie robót budowlanych przy obiektach budowlanych ZST w
Janowie Lubelskim (Internat, budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna) wraz z
przebudową parkingu i drogi dojazdowej do tych obiektów
Numer ogłoszenia: 82615 - 2016; data zamieszczenia: 13.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim , ul. Ogrodowa
20, 23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 15 8724016, faks 15 8724015.



Adres strony internetowej zamawiającego: www.zszjanow.fc.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: www.zszjanow.fc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych
przy obiektach budowlanych ZST w Janowie Lubelskim (Internat, budynek dydaktyczny i
sala gimnastyczna) wraz z przebudową parkingu i drogi dojazdowej do tych obiektów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy obiektach budowlanych ZST w Janowie
Lubelskim (Internat, budynek dydaktyczny i sala gimnastyczna) wraz z przebudową parkingu
i drogi dojazdowej do tych obiektów. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem cztery
zadania. Zadanie 1 obejmuje przebudowę drogi dojazdowej do obiektów budowlanych ZST
wraz z zatoką parkingową. Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności: rozebranie
krawężników betonowych, rozebranie nawierzchni bitumicznej, rozebranie podbudowy,
ustawienie krawężników betonowych, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na

podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie 2 obejmuje izolację piwnic, wykonanie chodników
i opaski przy budynku Internatu. Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności:
rozebranie obrzeży i chodników z płyt betonowych, rozebranie ścian studzienek
podokiennych, zamurowanie otworów cegłą, uzupełnienie tynków, wykonanie izolacji
pionowej murów otynkowanych dwuwarstwowo z lepiku z oczyszczeniem gotowego
podłoża, zagruntowanie emulsją asfaltową, zasypanie wykopów, wykonanie koryta pod
chodnik, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie warstwy odcinającej z pisaku,
podbudowa z betonu B-10, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożenie
misek odpływowych betonowych pod rury spustowe, wykonanie tynku mozaikowego na
cokole, ułożenie ścieku betonowego. Zadanie 3 obejmuje wykonanie chodnika i opaski przy
budynku dydaktycznym i sali gimnastycznej. Zakres robót do wykonania obejmuje w
szczególności: rozebranie obrzeży betonowych, rozebranie chodników z płyt betonowych,
wykonanie koryta pod chodnik, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie warstwy
odcinającej z piasku, wykonanie podbudowy z betonu B-10, wykonanie nawierzchni z kostki
brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Zadanie 4 obejmuje wykonanie
obróbek kominów na Internacie. Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności:
pokrycie ścian kominów blachą trapezową powlekaną na łatach z wycięciem otworów na
kratki wentylacyjne, obróbki blacharskie czapek kominowych z blachy powlekanej, montaż
kratek wentylacyjnych metalowych, sprawdzenie i oczyszczenie przewodów kominowych z
uzyskaniem opinii kominiarskiej o drożności wszystkich kanałów. 2. Przedmiot zamówienia
szczegółowo został określony w przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych,
stanowiących załącznik SIWZ. 3. Realizacja przedmiotu zamówienia podlega prawu
polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 290), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 380 z późniejszymi zmianami) i ustawie z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku
poz. 2164). 5. Nie wprowadza się zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia części
zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w Ofercie
część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca
powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych,
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych. 6. Wymaga się udzielenia przez Wykonawcę
gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Okres
udzielonej gwarancji zależy od Wykonawcy i stanowi jedno z kryterium oceny ofert..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.53-7, 45.32.00.00-6,
45.11.00.00-1, 45.26.10.00-4, 45.31.00.00-3.
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:
31.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w
wysokości 2 000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed
upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od
wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao S.A. Nr
84 1240 5497 1111 0010 6837 8926 2) poręczeniach bankowych, 3) poręczeniach
pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych, 4) gwarancjach bankowych,
5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których
mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z
późniejszymi zmianami).
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
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sek. III.6)
pkt. 1
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował (zakończył) minimum jedno zadanie obejmujące
swym zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu
chodników lub utwardzeniu powierzchni minimum 1000 m2 kostką brukową
betonową
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sek. III.6)
pkt. 1
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem
odpowiednim do funkcji, jaka zostanie jej powierzona. Wykonawca wskaże
osobę, proponowaną do pełnienia funkcji Kierownika Robót spełniającą
następujące wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję
Kierownika Budowy lub kierownika robót na minimum jednym zadaniu
obejmującym swym zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na
wykonaniu chodników lub utwardzeniu powierzchni minimum 1000 m2
kostką brukową betonową.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w sek. III. 6)
pkt. 1

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 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;



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;

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;



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;

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na

zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnianie warunków, o
których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów Zamawiający żąda dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku,
jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Informacje dla Wykonawców mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 4.1. Jeżeli w
miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sek.III.4.3.1) ogłoszenia,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. 4.2. Dokumenty, o których mowa w sek.III.4.3.1)
ogłoszenia lub zastępujący je dokument, o którym mowa w sek. III.6) ppkt 4.1., powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.3. W
przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo
winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 6. W przypadku
podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez
Pełnomocnika - Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 90
2 - okres gwarancji - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
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 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w
poniżej opisanym zakresie i przypadkach: 1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub
rachunkowej, 2) termin przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana terminu może wynikać jedynie z przyczyn
nieznanych Stronom w chwili zawierania umowy, 3) sposób wykonywania przedmiotu
umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana
może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana
dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków faktycznych na terenie budowy,
wpływających na sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych,
archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizje z sieciami infrastruktury itp., 4)
termin zakończenia przedmiotu umowy, w tym terminów pośrednich, wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie
okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np.
konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okoliczności zaistniałe w
trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie
przedmiotu umowy, etc. 5) forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 6) zmiana
zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawców, 7) zmiana
podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot będzie spełniał
warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie, 8) konieczność zmiany Kierownika robót
lub inspektora nadzoru, 9) zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub
Wykonawcy. 10) inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zszjanow.fc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół
Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 28.06.2016 godzina 09:50, miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Janowie Lubelskim,
ul. Ogrodowa 20, 23-300 Janów Lubelski (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: Zamówienie nie jest finansowane ze środków Unii
Europejskiej. Wykonawcy, którzy uzyskają specyfikację ze strony internetowej
Zamawiającego lub w inny sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia, proszeni
są o przesłanie krótkiej informacji faksem na nr 15 8724017 zawierającej podstawowe dane
firmy (nazwa, adres, numer tel. i faksu). Wykonawcy, którzy zgłoszą w ten sposób zamiar
ubiegania się o udzielenie zamówienia będą przez Zamawiającego bezpośrednio
zawiadamiani o np.: zapytaniach, wyjaśnieniach i zmianach dotyczących SIWZ, zwołaniu
przez Zamawiającego zebrania wszystkich wykonawców, przedłużeniu 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

