
   

Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej nr 2991W Kobylniki Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej nr 2991W Kobylniki Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej nr 2991W Kobylniki Płońsk: Przebudowa drogi powiatowej nr 2991W Kobylniki ---- Garwolewo  Garwolewo  Garwolewo  Garwolewo 
---- Czerwińsk odcinek od km 1+852 do km 9+324 Czerwińsk odcinek od km 1+852 do km 9+324 Czerwińsk odcinek od km 1+852 do km 9+324 Czerwińsk odcinek od km 1+852 do km 9+324 

Numer ogłoszenia: 6754 Numer ogłoszenia: 6754 Numer ogłoszenia: 6754 Numer ogłoszenia: 6754 ---- 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010 2010; data zamieszczenia: 08.01.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYSEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY    

I. 1) NAZWA I ADRES:I. 1) NAZWA I ADRES:I. 1) NAZWA I ADRES:I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, 
woj. mazowieckie. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd2044.webpark.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIASEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIASEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIASEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA    

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2991W Kobylniki - Garwolewo - Czerwińsk odcinek od km 1+852 do 
km 9+324. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:II.1.2) Rodzaj zamówienia:II.1.2) Rodzaj zamówienia:II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2991W Kobylniki - Garwolewo - Czerwińsk odcinek od km 
1+852 do km 9+324, wg. poniższego asortymentu robót: 1. ROBOTY 
PRZYGOTOWAWCZE Roboty pomiarowe od km 1+852 do km 9+324 Wycinka 
drzew - 263 szt. 2. ROBOTY NAPRAWCZO KONSERWACYJNE ODWODNIENIA 
Czyszczenie rowów oraz profilowanie dna skarp - 14 287 m², Czyszczenie 
przepustów - 72 mb, 3. NAWIERZCHNIA Wyrównanie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej masą mineralno-asfaltową (3 cm)- 38 374 m2 Wykonanie warstwy 
ścieralnej (4 cm) z masy mineralno asfaltowej - 37 892, m² 4. ZATOKI 
AUTOBUSOWE Wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej o pow.26 m2 
- 3 szt. 5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Umocnienie poboczy kruszywem 



naturalnym - 14.944 m² Budowa i przebudowa przepustów pod zjazdami przy 
zastosowaniu rur Ø40 wraz z ułożeniem rur pod zatoką - 734 m 6. OZNAKOWANIE 
POZIOME I ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA Ustawienie znaków drogowych na 
słupkach stalowych - 26 szt Ustawienie barier ochronnych - 135 m Droga Nr 2991W 
znajduje się na terenie Gminy Czerwińsk, powiat płoński, województwo 
mazowieckie 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót określają: a) Przedmiar robót 
b) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2) Przedmiot 
zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione 
we wzorze umowy i warunkach ogólnych dla umów na wykonanie robót 
budowlanych. 3) Roboty będą wykonywane zgodnie z szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i 
zgodnie ze sztuką inżynierską.. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie ofeII.1.6) Czy dopuszcza się złożenie ofeII.1.6) Czy dopuszcza się złożenie ofeII.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:rty wariantowej:rty wariantowej:rty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.07.2010. 

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

IIIIIIIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAI.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAI.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIAI.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  
Informacja na temat wadium: 1) Zasady wnoszenia wadium Każda oferta musi być 

zabezpieczona wadium w wysokości:30 000,00 zł. Słownie: trzydzieści tysięcy złotych 

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b 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.). Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: Grupa Bankowa Bank 

Spółdzielczy w Ciechanowie nr rachunku: 21 8213 0008 2006 0801 5161 0006 z adnotacją: 

Wadium - nr sprawy: PZD/T-04/345/02/2010 Wadium wnoszone w formie: poręczenia 

bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczeń udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości należy złożyć w formie oryginału. Wadium musi być wniesione najpóźniej 



do upływu terminu, który został podany w punkcie D SIWZ. Wniesienie wadium w pieniądzu 

będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym 

zamawiającego. UWAGA: Do oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2) Zasady zwrotu wadium Wadium wniesione w 

pieniądzu zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy, wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. a) Zgodnie z art. 46 

ust. 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. b) Zgodnie z 

art. 46 ust. 2 ustawy, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone na wniosek wykonawcy który 

wycofa ofertę przed upływem terminu do składania oferty, c) Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, 

zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono 

wadium na podstawie ust., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu 

unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą 

wadium w terminie określonym przez zamawiającego. d) Zamawiający żąda ponownego 

wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 

ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

zamawiającego 3) Utrata wadium Zgodnie z art. 46 ust 4a ustawy zamawiający zatrzymuje 

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 nieleżacych po jego stronie 

Zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, traci wadium 

wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego, w przypadku gdy: - odmówi podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w 

SIWZ, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁUIII.2) WARUNKI UDZIAŁUIII.2) WARUNKI UDZIAŁUIII.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą 

Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 

ustawy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiadają niezbędną 

wiedze i doświadczenie c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, e. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 2. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia wymaga sie, aby przynajmniej jeden z 

Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1. pkt a-c 

niniejszego rozdziału SIWZ. W przypadku konsorcjum żaden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 3. Ocena spełniania ww. warunków określonych dla wykonawców 



będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia, w oparciu o informacje 

zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. F niniejszej SIWZ. Z 

treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca 

spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z 

postępowania..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wszystkie 

dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem. Załączane do oferty kopie dokumentów 

należy potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę 

przedkładanego dokumentu. Stan prawny - wymagane dokumenty: 1) Oświadczenie 

wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Załączniki nr 1 i 2 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Aktualne zaświadczenia właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 

odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, 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 ofert, 4) Aktualna informacja z Krajowego 

Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawiona nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5) Aktualna informacja z 

Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - 

wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz 6) 

Wypełniony formularz OFERTA wraz z załącznikami .Część II SIWZ 7) Formularz 

ofertowy - (sporządzony wg dołączonego przedmiaru robót).Część III SIWZ 8) 

Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o 

udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), 9) Parafowany wzór umowy . Część IV 

SIWZ 10) Dowód wniesienia wadium, 11) Upoważnienie do podpisywania oferty oraz 

innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego 

podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. 

UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby 

podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy. Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 12) Wykaz 

kierownictwa robót i kluczowych pracowników przewidzianych do wykonania 

przedmiotowego zamówienia - Załącznik nr 3 Wykonawca musi wykazać kierownictwo 

robót posiadające uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo 

budowlane. Wykonawca musi obowiązkowo załączyć do oferty uprawnienia, 

proponowanego przez wykonawcę kierownictwa robót budowlanych, do kierowania i 

nadzorowania robót drogowych oraz aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca musi przedstawić także pozostały, 

podstawowy personel (kluczowych pracowników) przewidziany do realizacji 

przedmiotowego zamówienia, taki jak np.: robotnicy wykwalifikowani i 

niewykwalifikowani (ilość robotników) itp., 13) Doświadczenie zawodowe, tj. wykaz 

wykonanych zamówień (maksymalnie 5), tzn. rozpoczętych i zakończonych w ciągu 

ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia 



działalności jest krótszy - w tym okresie, o charakterze i złożoności odpowiadającej 

przedmiotowi zamówienia - Załącznik nr 4, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały 

wykonane należycie. 14) Wykaz posiadanego lub dzierżawionego sprzętu przewidzianego 

do realizacji zamówienia- Załącznik Nr 5 Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane 

dokumenty: 15) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 16) polisy, a w przypadku jej 

braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

SEKCJA IV: PROCEDURASEKCJA IV: PROCEDURASEKCJA IV: PROCEDURASEKCJA IV: PROCEDURA    

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektronIV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektronIV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektronIV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:iczna:iczna:iczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1)IV.3.1)IV.3.1)IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia:warunków zamówienia:warunków zamówienia:warunków zamówienia: www.pzd2044.webpark.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Powiatowy Zarzą Dróg, 09-100 Płońsk, ul.Płocka 101, pok. nr 4, Opłata za wersję 
papierową 49.20 PLN netto. 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:ofert:ofert:ofert: 29.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg, 09 - 100 Płońsk, 
ul. Płocka 101, Sekretariat. 
IV.3.5) Termin związania ofertą:IV.3.5) Termin związania ofertą:IV.3.5) Termin związania ofertą:IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert). 
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu 
ze środków Unii Europejskiej:ze środków Unii Europejskiej:ze środków Unii Europejskiej:ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

 

 


