
Ogłoszenie nr 540027780-N-2019 z dnia 12-02-2019 r.  

Jarocin: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 512770-N-2019  

Data: 11/02/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 

33408830000000, ul. ul. Wrocławska  39, 63-200  Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo 

Polska, tel. 627 470 160, e-mail mgopsjarocin@post.pl, faks 627 470 161.  

Adres strony internetowej (url): www.mgopsjarocin.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4  

W ogłoszeniu jest: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych o 

wartości nominalnej i nabywczej 10 zł, 20 zł i 50 zł na zakup artykułów spożywczych oraz 

środków czystości dla świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w ilości 6 400 szt., w tym: 1) bony 10 zł - 600 szt., 2) bony 20 zł – 3 200 szt., 3) 

bony 50 zł – 2 600 szt. Bony towarowe dostarczane będą do siedziby Zamawiającego w 

okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r. sukcesywnie - według bieżących 

potrzeb Zamawiającego. Ze względu na szczególny charakter dostaw jakimi są dostawy 

bonów towarowych podane przez Zamawiającego ilości są jedynie ilościami szacunkowymi, 

natomiast rzeczywista liczba dostawy bonów towarowych może ulec zmianie, w zależności 

od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia dostawy bonów 

towarowych. Okoliczność ta nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy 

względem Zamawiającego. Bony towarowe muszą być dostarczone w formie papierowej. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert na bony towarowe w formie 

elektronicznych kart płatniczych. Bony będą możliwe do realizacji w co najmniej trzech 

placówkach handlowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Jarocin, w 

tym jedna znajdująca się w mieście Jarocin. Placówki handlowe muszą: 1) oferować co 

najmniej następujące artykuły: pieczywo (chleb, bułki), produkty zbożowe (mąka, makaron, 

ryż, kasza), nabiał (mleko, masło, margaryna, śmietana, ser), przetwory mięsne (konserwy, 

pasztety, wędliny), mięso, warzywa i owoce, 2) być otwarte co najmniej w dni robocze tj. od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 i w soboty w godzinach od 08:00 do 

12:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamawiający zastrzega, że za placówki 

handlowe nie będzie uznawany kiosk lub stragan. Bony towarowe są formą pomocy 

społecznej dla świadczeniobiorców Zamawiającego. Bony towarowe uprawniają okaziciela 

do nabywania towarów oferowanych w placówkach handlowych wskazanych przez 

Wykonawcę. Bony towarowe powinny być należycie zabezpieczone przed podrobieniem, 

posiadać termin jego ważności, kolejny numer identyfikacyjny, napis: - Bon upoważnia do 

zakupu artykułów spożywczych z wyjątkiem napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych - 

oraz doładowań do telefonów oraz miejsce na pieczątkę Zamawiającego, a także nadruk 

informujący o wartości nominalnej bonu. Wskazane jest również by na bonie towarowym 

został umieszczony wykaz placówek handlowych, w których można zrealizować bony 

towarowe. Termin dostawy przez Wykonawcę bonów towarowych do siedziby 

Zamawiającego nie może przekroczyć 3 (trzech) dni roboczych od dnia otrzymania przez 



Wykonawcę pisemnego zamówienia (fax, e-mail) na dostawę wskazanej przez 

Zamawiającego ilości bonów towarowych. Bony towarowe muszą zachować ważność 

(umożliwiać dokonanie zakupów bezgotówkowych) w okresie minimum 6 miesięcy od dnia 

ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego – pełny okres ważności bonów towarowych 

musi być umieszczony na bonach towarowych przez Wykonawcę. Ceny oferowanych przez 

Wykonawcę towarów zakupionych na podstawie bonów towarowych nie mogą być wyższe 

niż ceny obowiązujące w placówce handlowej, w której realizowany jest bon towarowy. W 

przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa niż wartość nominalna bonu 

towarowego, pozostała część nie będzie wydawana w gotówce. W przypadku, gdy wartość 

zakupionych towarów będzie wyższa, niż wartość nominalna bonu towarowego, 

świadczeniobiorca zobowiązany będzie dokonać zapłaty brakującej kwoty ze środków 

własnych. Dostarczenie bonów do siedziby Zamawiającego należy do Wykonawcy i stanowi 

jego koszt. Przyjęcie każdej partii bonów zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 5.1.2. 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dostaw opisanych wg „Wspólnego Słownika 

Zamówień” (CPV): 30199750-2 Talony. 5.2. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia 

zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy. 5.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek 

dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został 

opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. 5.4. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania 

przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10.8 

Tomu I (IDW) SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych 

o wartości nominalnej i nabywczej 10 zł, 20 zł i 50 zł na zakup artykułów spożywczych dla 

świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ilości 6 400 szt., w 

tym: 1) bony 10 zł - 600 szt., 2) bony 20 zł – 3 200 szt., 3) bony 50 zł – 2 600 szt. Bony 

towarowe dostarczane będą do siedziby Zamawiającego w okresie od dnia zawarcia umowy 

do dnia 31 grudnia 2019 r. sukcesywnie - według bieżących potrzeb Zamawiającego. Ze 

względu na szczególny charakter dostaw jakimi są dostawy bonów towarowych podane przez 

Zamawiającego ilości są jedynie ilościami szacunkowymi, natomiast rzeczywista liczba 

dostawy bonów towarowych może ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia dostawy bonów towarowych. Okoliczność 

ta nie będzie podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego. 

Bony towarowe muszą być dostarczone w formie papierowej. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert na bony towarowe w formie elektronicznych kart płatniczych. 

Bony będą możliwe do realizacji w co najmniej trzech placówkach handlowych znajdujących 

się w granicach administracyjnych gminy Jarocin, w tym jedna znajdująca się w mieście 

Jarocin. Placówki handlowe muszą: 1) oferować co najmniej następujące artykuły: pieczywo 

(chleb, bułki), produkty zbożowe (mąka, makaron, ryż, kasza), nabiał (mleko, masło, 

margaryna, śmietana, ser), przetwory mięsne (konserwy, pasztety, wędliny), mięso, warzywa i 

owoce, 2) być otwarte co najmniej w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 

od 8.00 do 16.00 i w soboty w godzinach od 08:00 do 12:00 (z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy). Zamawiający zastrzega, że za placówki handlowe nie będzie uznawany 

kiosk lub stragan. Bony towarowe są formą pomocy społecznej dla świadczeniobiorców 

Zamawiającego. Bony towarowe uprawniają okaziciela do nabywania towarów oferowanych 

w placówkach handlowych wskazanych przez Wykonawcę. Bony towarowe powinny być 

należycie zabezpieczone przed podrobieniem, posiadać termin jego ważności, kolejny numer 



identyfikacyjny, napis: - Bon upoważnia do zakupu artykułów spożywczych z wyjątkiem 

napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych - oraz doładowań do telefonów, a także 

nadruk informujący o wartości nominalnej bonu. Termin dostawy przez Wykonawcę bonów 

towarowych do siedziby Zamawiającego nie może przekroczyć 3 (trzech) dni roboczych od 

dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zamówienia (fax, e-mail) na dostawę 

wskazanej przez Zamawiającego ilości bonów towarowych. Bony towarowe muszą zachować 

ważność (umożliwiać dokonanie zakupów bezgotówkowych) w okresie minimum 6 miesięcy 

od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego – pełny okres ważności bonów 

towarowych musi być umieszczony na bonach towarowych przez Wykonawcę. Ceny 

oferowanych przez Wykonawcę towarów zakupionych na podstawie bonów towarowych nie 

mogą być wyższe niż ceny obowiązujące w placówce handlowej, w której realizowany jest 

bon towarowy. W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa niż wartość 

nominalna bonu towarowego, pozostała część nie będzie wydawana w gotówce. W 

przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie wyższa, niż wartość nominalna bonu 

towarowego, świadczeniobiorca zobowiązany będzie dokonać zapłaty brakującej kwoty ze 

środków własnych. Dostarczenie bonów do siedziby Zamawiającego należy do Wykonawcy i 

stanowi jego koszt. Przyjęcie każdej partii bonów zostanie potwierdzone protokołem odbioru. 

5.1.2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dostaw opisanych wg „Wspólnego Słownika 

Zamówień” (CPV): 30199750-2 Talony. 5.2. Szczegółowe zasady realizacji zamówienia 

zawiera Tom II SIWZ Projekt umowy. 5.3. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek 

dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został 

opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o 

których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisywanym. 5.4. Podwykonawstwo: a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, b) Wykonawca może 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, c) Zamawiający żąda wskazania 

przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 10.8 

Tomu I (IDW) SIWZ.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-02-18, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, 

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: Data: 2019-02-19, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w 

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  



Punkt: 6.6  

W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami, kierując 

wniosek na adres: Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., Ul. T. Kościuszki 15 B, 63-200 

Jarocin. 2. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres: 

stachowska@jarjarocin.pl w formie edytowalnej. 2. Ze strony zamawiającego osobą 

uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych jest: 1) w 

sprawach przedmiotu zamówienia: Monika Szulc, tel. (62) 747 23 10. 2) w sprawach 

procedury: Edyta Szymczak, tel. 62 740 02 95, Alicja Stachowska, tel. 62 740 02 95, 

Magdalena Kaniewska, tel. 62 740 02 95. 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie ul. Wrocławska 39 63-200 Jarocin  Strona 

internetowa: www.mgopsjarocin.pl  inspektorem ochrony danych osobowych w w/w 

jednostkach jest: Pan Witold Ruciński, kontakt: iodo@jarocin.pl.  inspektorem ochrony 

danych osobowych w w/w jednostkach jest: Pan Witold Ruciński, kontakt: iodo@jar-

jarocin.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jarocinie”, nr sprawy MGOPS/ZP/2/2019, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018r. poz. 1986 t.j.), dalej „ustawa Pzp”,  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych 

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w 

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 

RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; − na podstawie art. 18 RODO 

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje 

Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 



prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z 

pytaniami, kierując wniosek na adres: Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., Ul. T. 

Kościuszki 15 B, 63-200 Jarocin. 2. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą 

elektroniczną na adres: stachowska@jarjarocin.pl w formie edytowalnej. 2. Ze strony 

zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami oraz do 

potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji 

przekazanych jest: 1) w sprawach przedmiotu zamówienia: Jolanta Grygiel, tel. (62) 747 01 

72 2) w sprawach procedury: Edyta Szymczak, tel. 62 740 02 95, Alicja Stachowska, tel. 62 

740 02 95, Magdalena Kaniewska, tel. 62 740 02 95. 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie ul. Wrocławska 39 63-200 Jarocin  Strona 

internetowa: www.mgopsjarocin.pl  inspektorem ochrony danych osobowych w w/w 

jednostkach jest: Pan Witold Ruciński, kontakt: iodo@jarocin.pl.  inspektorem ochrony 

danych osobowych w w/w jednostkach jest: Pan Witold Ruciński, kontakt: iodo@jar-

jarocin.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Dostawę bonów towarowych dla świadczeniobiorców Miejsko – Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Jarocinie”, nr sprawy MGOPS/ZP/2/2019, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018r. poz. 1986 t.j.), dalej „ustawa Pzp”,  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, 

zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania 

obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych 

osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w 

przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w 

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 

RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; − na podstawie art. 18 RODO 

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje 

Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 

jego załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania 



w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 

względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  
 


