Warszawa: Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych kopiarek cyfrowych
Numer ogłoszenia: 366658 - 2010; data zamieszczenia: 12.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej , ul. Stefana Banacha 2, 00-909 Warszawa,
woj. mazowieckie, tel. 22 6824-913, faks 22 6824559.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wceo.wp.mil.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów
eksploatacyjnych kopiarek cyfrowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ogólna charakterystyka zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do kopiarek
cyfrowych (CPV: 30125110-5 tusze i tonery). 2. Przedmiot zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ,) został opisany
normami, parametrami oraz znakami towarowymi dla wskazania WYKONAWCOM standardów, jakimi powinni
kierować się przy doborze oferowanego przedmiotu zamówienia w składanej ofercie. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi formularz cenowyoferta wykonawcy(załącznik nr 1 do SIWZ). 3. Wszystkie materiały
eksploatacyjne do sprzętu stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe,
wyprodukowane w roku dostawy, tonery i tusze pakowane pojedynczo, dostarczone do ZAMAWIAJĄCEGO w
oryginalnych opakowaniach producenta. Wszystkie materiały eksploatacyjne muszą posiadać na opakowaniach
zewnętrznych logo i nazwę producenta, opis zawartości i numer katalogowy, typ i model urządzenia oraz termin
przydatności do uŜytku. W przypadku dostawy zamienników wymagane jest podanie na opakowaniu oznaczenia
oryginalnego materiału eksploatacyjnego, którego dotyczy dany zamiennik 4. Wykonawca gwarantuje, Ŝe dostarczone
tusze, tonery i wkłady będą wysokiej, jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami Zamawiającego,
posiadają właściwe opakowania i oznakowania. 5. Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilościowych albo
ukrytych wad jakościowych w okresie terminu gwarancyjnego otrzymanego towaru, pozostawi towar do dyspozycji
Wykonawcy, powiadamiając go niezwłocznie ( telefonicznie lub faxem) o stwierdzonych brakach lub wadach. 6. Jeśli
Wykonawca nie uzna reklamacji, rozstrzygnięcie sporu nastąpi w drodze postępowania sądowego przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca bezpłatnie, na swój koszt odebrał zuŜyte
tusze i tonery w terminie 18 miesięcy od dnia zrealizowania dostawy. Data odbioru zostanie uzgodniona w trybie
roboczym. 8. JeŜeli Zamawiający stwierdzi, iŜ wydajność, jakość lub niezawodność dostarczonych materiałów
eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta sprzętu komputerowego, Wykonawca zobowiązuje
się do gwarancyjnej wymiany na nowy, wolny od wad w terminie 2 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez
Zamawiającego o wadliwym materiale telefonicznie lub faxem. Wymiana nastąpi w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 9. Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych (tuszy i
tonerów), posiadających pojemności startowe. 10. Zamawiający informuje, Ŝe jest związany umowami gwarancyjnymi
z producentami uŜywanych urządzeń. Zawarte przez Zamawiającego umowy gwarancyjne nakładają m.in. obowiązek
stosowania materiałów eksploatacyjnych wyszczególnionych i preferowanych w instrukcjach obsługi. Nie
przestrzeganie umowy gwarancyjnej moŜe narazić Zamawiającego na jej utratę i szkodę. 11. Wykonawca gwarantuje,
Ŝe zamontowanie i uŜywanie dostarczonych przez niego wkładów (tuszy i tonerów) nie spowoduje utraty praw
gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 12. Zamawiający dopuszcza złoŜenie oferty na
materiały eksploatacyjne stanowiące zamienniki (równowaŜne) o parametrach wymaganych przez producenta
urządzenia drukującego, (wymienione w załączniku nr 2 do SIWZ.) 13. Przez produkt równowaŜny Zamawiający
rozumie produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego materiał jest zamówiony, o parametrach takich samych lub
lepszych (większa pojemność tuszu/tonera, lepsza wydajność i jakość wydruku, szybszy czas schnięcia) w stosunku do
wskazanego oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. 14. W przypadku odwołania się przez
Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do znaku towarowego, patentu, źródła pochodzenia, symbolu
katalogowego producenta, przyjmuje się, Ŝe Zamawiający wskazał wyłącznie na klasę produktu i słuŜy ustaleniu
standardu dotyczącego parametrów, w szczególności: pojemności, jakość wydruku, szybkości schnięcia, wydajności,
nie wskazuje natomiast na konkretny wyrób lub konkretnego producenta materiałów eksploatacyjnych. 15. W
przypadku złoŜenia oferty równowaŜnej wymaga się, aby produkt równowaŜny współpracował z urządzeniami
wymienionymi w załączniku nr 2 do SIWZ w kolumnie 2 i odpowiadał, co najmniej wydajności, jakości wydruku,
szybkości schnięcia, pojemności materiałów oryginalnych - dane dotyczące produktu równowaŜnego powinny być
wpisane w kolumnie 3 ww załącznika z podaniem pełnych nazw symboli i producentów lub poprzez załączenie do

oferty dokumentów potwierdzających, Ŝe spełniają one, co najmniej wymagane przez Zamawiającego parametry, o
których mowa powyŜej w stosunku do materiałów oryginalnych. 16. W przypadku wystąpienia uszkodzenia sprzętu na
skutek uŜycia materiału eksploatacyjnego dostarczonego przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do
dostarczenia w terminie do 2 dni i na swój koszt do wskazanego miejsca przez Zamawiającego zastępczego sprzętu
wraz z odpowiednim materiałem eksploatacyjnym (tusze, toner) oraz przejmuje na siebie koszty naprawy
uszkodzonego sprzętu. 17. CięŜar udowodnienia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia jest równowaŜny w stosunku
do wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ spoczywa na składającym ofertę w myśl art. 30
ust. 5 Pzp. 18. W przypadku oferowania materiału oryginalnego Wykonawca (w kolumnie nr 3 zał. nr 2 do SIWZ)
powinien dokonać zapisu ORYGINAŁ. 19. Zamawiający wymaga, aby oferowane materiały eksploatacyjne do sprzętu
komputerowego posiadały termin przydatności do uŜycia, na co najmniej 12 miesięcy licząc od terminu
protokolarnego odbioru towaru od Wykonawcy. 20. Przy oferowaniu przez WYKONAWCĘ materiałów
równowaŜnych zamawiający Ŝąda dołączenia do oferty następujących dokumentów potwierdzających równowaŜność
kaŜdego z oferowanych materiałów: a) zaświadczenia niezaleŜnego podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości wraz
z raportem z testu wydajności wg normy ISO 19752 dla tonerów monochromatycznych, normy ISO 19798 dla
tonerów kolorowych i normy ISO 24711 dla wkładów atramentowych, informujące o wydajności produktów
przetestowanych zgodnie z normą, potwierdzające, Ŝe produkty będące przedmiotem dostawy (równowaŜne zaproponowane w formularzu cenowym w kol. nr. 3) odpowiadają parametrom produktów określonych w formularzu
cenowym (kol. nr 2); b) karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z
wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91 155 EEC wraz z poprawkami 2001 58 EC lub równowaŜnymi c)
certyfikat ISO 14001 lub równowaŜny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych, pozwalające zweryfikować
czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, Ŝe materiały są produkowane w
sposób bezpieczny i niepływający negatywnie na środowisko..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5.
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: Zakończenie: 20.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
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 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy
(zał. nr 3 do SIWZ);
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, co
najmniej 3 dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
(tj.: o wartości co najmniej 15.000,00 złotych brutto kaŜda) w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
(dokumentów) potwierdzającego (potwierdzających), Ŝe te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane naleŜycie - wykaz powinien zostać przygotowany na formularzu określonym w
załączniku nr 6 do SIWZ; zał. nr 3 do SIWZ);
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy
(zał. nr 3 do SIWZ);
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy
(zał. nr 3 do SIWZ);
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy
(zał. nr 3 do SIWZ);
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:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie
• 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
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 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 niŜ 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
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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI
LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
• inne dokumenty
W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Wykonawca przy oferowaniu materiałów równowaŜnych obowiązany jest do dołączenia
do oferty wskazanych poniŜej dokumentów (zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Dz. U. Nr 226, poz. 1817:
zaświadczenia niezaleŜnego podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości wraz z raportem z testu
wydajności wg normy ISO 19752 dla tonerów monochromatycznych, normy ISO 19798 dla tonerów
kolorowych i normy ISO 24711 dla wkładów atramentowych, informujące o wydajności produktów
przetestowanych zgodnie z normą, potwierdzające, Ŝe produkty będące przedmiotem dostawy (równowaŜne
- zaproponowane w formularzu cenowym w kol. nr. 3) odpowiadają parametrom produktów określonych w
formularzu cenowym (kol. nr 2); karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych
przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91_155_EEC wraz z poprawkami
2001_58_EC lub równowaŜnymi; certyfikat ISO 14001 lub równowaŜny na proces produkcji materiałów
eksploatacyjnych, pozwalające zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną
środowiska oraz potwierdzający, Ŝe materiały są produkowane w sposób bezpieczny i niepływający
negatywnie na środowisko.
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: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych we Wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 2. Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą
przepisów prawa, wystąpieniem okoliczności niespowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem
którejkolwiek ze stron umowy, nieotrzymania przez zamawiającego środków finansowych, koniecznych do realizacji
niniejszej umowy lub innych okoliczności, przewiduje moŜliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie: a) zmniejszenia zakresu
przedmiotu umowy; b) zmiany terminu wykonania umowy; c) zmiany osób i podwykonawców, przy pomocy, których
wykonawca realizuje przedmiot umowy; d) zmiany warunków płatności; e) aktualizacji rozwiązań technologicznych i
wersji oprogramowania z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów 3. Zmiana umowy,
za wyjątkiem zmiany dotyczącej osób realizujących umowę, musi być dokonana za porozumieniem stron w formie
pisemnego aneksu. 4. Wszelkie zmiany wprowadzone do umowy z naruszeniem pkt 3 niniejszego rozdziału nie będą
wiąŜące dla Ŝadnej ze stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://
www.wceo.wp.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: WOJSKOWE CENTRUM
EDUKACJI OBYWATELSKIEJ ul. Stefana Banacha 2; pok 15a 00-909 Warszawa 60.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.11.2010 godzina
11:30, miejsce: WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ ul. Stefana Banacha 2, kancelaria pok
313 00-909 Warszawa 60.
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

