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Dot. postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Pobieranie

oplat za post6j w strefie platnego parkowania niestrzeZonego

z wykorzystaniem kanal6w/platform mobilnych".
Nume

r postgpowa nia ZDMIUMIDZP I 9 l/PN/7

8/1 9

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarzqd Dr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt
3) oraz ust. 4 Ustawy z dniaZ9 stycznia2OO4 r. Prawo Zam6wieh Publicznych (Dz. U.22019,
poz. 1843) odpowiada na pytania Wykonawc6w oraz dokonuje zmiany treSci specyfikacji
istotnych warunk6w zam6wienia poprzez skorygowanie warunku opisanego w punkcie
1.2.2.1 S[WZ, doprecyzowanie zapisu wzoru umowy oraz zmianE terminu skladania
i otwarcia ofert.

Pytanie I
Zamawiaj4cy w punkcie 7.2.2.1. SIWZ wskazal, Ze Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat
przed uplywem terminu sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnoici jest kr6tszy w tym okresie wykonat (w przypadku iwiadczeri okresowych lub ciqgtych r6wnie2 wykonuie)
jednq ustugg polegajqcq na pobieraniu optat z wykorzystaniem platfurm mobilnych w iloici
co najmniej 2 500 000 transakcji rocznie, przy czym zakres iwiadczonei uslugi MUSI
obejmowat pobranie optaty oraz zdalnq weryfikacje faktu wniesienia platnoici lub dokonania
zakupu. UWAGA: warunek dotyczy sktadania oferty na jednq czgit. W przypadku sktadania
oferty na dwie czgici Wykonawca musi spetnit powy2szy warunek odrgbnie dla kaidei z
czgSci.

JednoczeSnie zgodnie z tresci4 Rozdzialu

V SIWZ, tj. Opis Przedmiotu Zam6wienia(,,OPZ")

Zamawrajqcy wskazal ,2e Przedmiot zam6wienia dla kazdej z czgici dotyczy pobierania optat

w ramach puli 1.65 mln (ieden milion szeiiset pigidziesiqt tysigcy) transakcii w ciqgu
kaidego roku trwania umowy, na kaZdq czgflt, przy czym jedna transakcia rdwna sig iednemu
,,biletowi za post6j" lub inaczej pojedynczei oplacie.
Zpowyaszego wynika, ze warunekZamawral4cego, okreSlony w punkcie 7.2.2.1. SIWZ jest
nieproporcjonalny i wyg6rowany w stosunku do przedmiotu zam6wienia w danej jego
czgSci.

Zgodnie z art.22 ust. la ustawy Pzp Zamawiajqcy okreila warunki udziatu w postgpowaniu
oraz wymagane od wykonawc1w irodki dowodowe w sposdb proporcjonalny do przedmiotu
zamdwienia oraz umoiliwiajqcy oceng zdolnoici wykonawcy do naleiytego wykonania
zamdwienia, w szczegdlnoici wyraiajqc ie jako minimalne poziomy zdolnoici.

M M.

221 55-89-l 61, zzp@'zdnt.rvaw.pl

Niniejszym przepisem ustawodawca ogranicza swobodE zamawraj4cego w ksztaltowaniu
warunk6w udziaiu, z uwagt na fakt, 2e kahdy warunek prowadzi do ogramczenia dostgpu do
udzialu w postgpowaniu oraz do ograniczenia konkurencji. Ograniczenia takie s4
dopuszczalne jedynie wyj4tkowo (z uwagi na fakt,2e jednak jako nadrzgdne zasady systemu
zam6wien publicznych przyjgto zasady zachowania uczciwej konkurencji i r6wnego
traktowania wykonawc6w - art. 7 ust. 1 ustawy Pzp), wyl4cznie w przypadku, gdy jest to
uzasadnione koniecznoSciq oceny zdolno5ci wykonawcy do naleZytego wykonania
zam6wienia.
Zatem przy ocenie proporcjonalnoSci warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz dowod6w na
ich spelnienie nale?y bra6 pod uwagq rodzaj zamdwienia, jego przedmiot, zakres i warto56,
spos5b wykonania i spos6b platnoSci przewrdziany w projekcie umowy, a nie interesy
zamawiaj4cego. ProporcjonalnoS6 warunk6w do przedmiotu zam5wienia oznacza ich
wartoSciow4 lub terminow4 adekwatnoSd do zamawianego przedmiotu.
Jak wskazuje sig w orzeczniclwie istotne jest przede wszystkim niezawyilanie warunk6w,
gdy?kazdy z nich ogranicza wykonawcom dostgp do zam6wiefr publicznych. Jak stwierdzila
KIO w uchwale z dniaz dnia 5 czerwca 2018 r. (KIO/KD 2018): zasada proporcjonalnoici
oznacza, iZ opisane Przez zamawiajqce?o warunki udziatu w postgpowaniu muszq byt
uzasadnione wartoSciq zamiwienia, charakterystykq, Takresem, stopniem ztoionoici lub
warunkami realizacji zam6wienia. Przy ocenie proporcjonalnoici istotne znaczenie majq
okolicznoici obiektywne, A nie postrzeganie przedmiotu zam6wienia przez pryzmat interesu
zamawiajqcego w szybkim i ,,dajqcym lepsze gwarancje" przeprowadzeniu postgpowania o
udz,ielenie zam6wienia publicznego. W ramach dokonywania oceny czynnoici zamawiajqcego
pod kqtem zachowania rusady proporcjonalnoici nale2y zatem brat pod uwagg takie
okolicznoici jak przydatnoSi (warunek przydatnoici) i niezbgdnoit (warunek niezbgdnoici)
zastosowanych ograniczeri - do osiqgnigcia cel6w postawionych przez zamawiajqcego.
Ewentualne ograniclenia konkurencyjnoici postgpowania muszq byt zastosowane jedynie w
takim stopniu, w jakim jest to niezbgdne do osiqgnigcia cel6w postawionych przez
zamawiajqcego. Zastosowane irodki w og6le muszq pozwalat na osiqgnigcie tych cel6w, przy
czym naleZy wziqt pod uwagg wym6g, aby cele okreilone przez zamawiajqcego byty
istotniej sze ni2 skutki zast o s ow ania i rodk6w o g raniczaj qcych konkurencj g.
W orzecznictwie Europejskiego Trybunalu SprawiedliwoSci okreSlenie ,,proporcjonalny"
uzywane jest w znaczeniu,,zachowuj4cy wta5ciw4 proporcjg". W wyroku z dnia 16 wrzeSnia
1999 roku, C-414197, Komisja Wsp6lnot Europejskich v. Kr6lestwo Hiszpanii, ETS wskazal,
ze ocena czy podjgte Srodki s4 zgodne z TWE, wymaga tzw. testu proporcjonalnoSci
polegaj4cego na wykazaniu czy podjgte dzialania s4 adekwatne i konieczne do osi4gnigcia
wybranego celu.
Tym samym zamawiaj4cy nie mo2e 2qda6 od potencjalnych wykonawc6w spetniania
warunkSw w stopniu wiEkszym, niz jest to niezbgdne do prawidlowego wykonania
przedmiotu zam6wienia. Warunki udzialu w postgpowaniu nie mog4 bowiem w drodze
nadmiernych wymagari z g6ry eliminowai z udzialu w postgpowaniu niekt6rych
wykonawc6w.
W orzecznictwie podkreSla sig r6wnieZ, Ze Ze proporcjonalnoS6 warunk6w udzialu w
postQpowaniu do przedmiotu zam6wienia oznacza, Ze zamawral4cy dobieraj4c i okre5laj4c te
warunki powinien sig ograniczy(, do wymagari minimalnych, gwarantuj4cych jednakie
osi4gnigcie pelnych cel6w prowadzonego postgpowania, zaS ich opis naleZy uzale2nid od
rodzaju zam6wienia, stopnia jego zlo2onoSci i rozmiaru, zakresu wiadomo5ci i
umiejgtno5ci specjalnych (tak m.in. wyrok KIO z 12 listopada2OI3 r., KIO 2516113; takle
wyrok KIO z dnia24 maja2Ol9 r., KIO 857119).
Bior4c pod uwagg przytoczone powyzej orzecznictwo oraz wymagania Zamawiajqcego,
wymaganie od wykonawc6w biorqcych udzial w Postgpowania, doSwiadczenia- w ostatnich
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3 latach - w zakresie Swiadczenia uslugi polegaj4cej na pobieraniu oplat z wykorzystaniem
platform mobilnych w iloSci co najmniej 2 500 000 transakcji rocznie dla jednej czgSci
zam6wienia, podczas, gdy zgodnie z OPZ wykonawca - w danej czgSci zam6wienia bgdzie
pobieral oplaty w puli 1 650 000 transakcji rocznie, jest wymaganiem znacznie
wvg6rowanvm, naruszaj4cym art. 22 ast.la ustawy Pzp oraz art.7 ust. 1 ustawy Pzp.
PowyZsze potwierdza r6wnie2 fakt, i2 w poprzednim postgpowaniu prowadzonym przez
Zamawralqcego na identyczn4 ustugg, tj. DPZ,I116lPN/105/18, kt6ra miala by6 realizowana
przez okres jednego roku, powyZszy warunek musieli spelnia6 wykonawcy,kt6rzy skladali
ofertg na caloS6 tego zam6wienia, kt6re obecnie jest podzielone na 3 czgici.
Z owagi na przytoczone powy2ej argumenty, Wykonawca wnosi o dokonanie zmiany
warunku udzialu w Postgpowaniu, o kt6rym mowa w punkcie 7.2.2.1. SIWZ na warunek
proporcjonalny, odpowiadaj4cy przedmiotowi zam6wienia w danej czgSci, tj. o dokonanie
zmiany w nastgpuj4cy spos6b: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dzialalnoici jest krdtszy - w tym okresie wykonal
(w przypadku iwiadczeri okresowych lub ciqglych r1wniei wykonuje) ustugg polegajqcq na
pobieraniu optat z wykorzystaniem plaform mobilnych w iloici co najmniej 850 000,00
transakcji rocznie, przy czym zakres iwiadcz,onej ustugi MUSI obejmowat pobranie optaty
oraz zdalnq weryfikacje faktu wniesienia ptatnoici lub dokonania zakupu. UWAGA: warunek
dotyczy skladania okrty na jednq czgit. W przypadku skladania oferty na dwie czgici
Wykonawca musi spetnit powyiszy warunek odrgbnie dla kahdej z czgSci.
JednoczeSnie Wykonawca zwraca uwagE na postanowienia punktu ll.6 oraz 11.7 SIWZ
dotycz1ce zmiany terminu skladania ofert. Dokonanie zmiany niniejszego warunku, stanowi
zmiang istotn4, w Swietle art. l2a ust. 2 ustawy Pzp, co zawsze wplywa na wydlu2enie czasu
niezbgdnego do skladania ofert.
OdpowiedZ
W odpowiedzi na pytanie oraz w nawi4zaniu do pisma Zamawiajqcego zamieszczonego dnia
04.10.2019r. doprecyzowuj4cego warunek opisany w punkcie 7.2.2.1 SIWZ, Zamawiajqcy
informuje, 2e obni2a wymaganie odnorinie iloSci transakcji rocznie. Warunek zostanie
skorygowany w powyZszym zakresie.
Pytanie 2
Wnosimy o wyjaSniente przezZamawiajqcego w jaki spos6b nale?y rozumie6 sformutowanie
,,wykalania sig posiadaniem doiwiadczenia w realizacji jednej uslugi", o kt6rej mowa w
punkcie 7.2.2.1. SIWZ (chodzi o sformulowanie ,jednej uslugi").
OdpowiedZ
Powyzsze zostato zmienione pismem zamieszczonymprzezZamawiaj4cego dnia 4.lO.2ol9r.
Pytanie 3
Zamawiaj4cy w punkcie 7.2.2.2. ppkt 3) SIWZ wskazal, ze wykonawca powinien posiada6
osoby w postaci pracownik6w wsparcia technicznego posiadaj4cych co najmniej 3 lata
doSwiadczenia na stanowisku telefonicznego wsparcia klienta uslug mobilnych.
Wykonawca zwraca sig z proSb4 o wyjaSnienie co nalezy rozumie6 przez pojgcie ,,uslug
mobilnych"
na uwadze fakt, ze rol4 tych os6b w zam6wieniu objgtym niniejszym
^uJ4,
Postgpowaniu, bEdzie ,,obsfuga klienta zdalnego" (postanowienia wiersza 4 tabeli zal4cznika
nr 3 do SIWZ).

M.M

221 55-89-

I

61,

zz-pCd

zdn.waw.rrl

Odpowiedi
Zamawiaj1cy wyja6nia, 2e przez uslugg mobiln4 nale?y rozumie6 uslugg rcalizowanq za
poSrednictwem elektronicznychwzqdzefimobilnych, a obstug4 klienta zdalnego jest obsluga,
rozumiana m.in. jako wsparcie techniczne, obsluga reklamacji, informacja o ustudze, klienta
(konsumenta, uZytkownika) korzystaj4cego z uslugi mobilnej.
Pytanie 4

Zamawiaj4cy

w

punkcie 5.1.1. SIWZ wskazal, 2e zam6wienie objgte niniejszym

Postgpowaniem bgdzie realizowane: po zawarciu umowy, nie wczeiniej ni|1.12.2019 r.
Natomiast w $ 4 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy (,,Wz6r Umowy") wskazano, 2e rozpoczgcie
Swiadczenia ustugi nast4pi od dnia 01.12.2019 r.
Wnosimy o dokonanie zmiany powyZszych postanowieri Wzoru Umowy w celu
zapewnienia zgodnoSci z postanowieniami SIWZ, zwlaszcza maj4c na uwadze fakt, ze
nierozpoczgcie Swiadczenia uslugi w terminie, jest obwarowane wysok4 kar4 umown4, kt6ra
liczona jestzakaZdy dzien op62nienia w wykonywaniu uslugi ($ 10 ust. l pkt 1) Wzoru
Umowy).

OdpowiedZ
ie nie z o s talo zr e alizow ane :
rozpoczgcie: po zawarciu umowy, nie wczeSniej nii,01.12.2019 r.
zakohczenie : 31.12.2021r.
Zapisy wzoru umowy zostanq dostosowane do zapis6w SIWZ.

Zamaw iajqc y w yma g a, aby zam6w

Pytanie 5
Zamawiajqcy w $ 5 ust. 9 Wzoru Umowy wskazuje, 2e Rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy nastqpi do wysokoSci irodkfw ustalonych w rocznych planach finansowych
Zamawiajqcego na lata, w ktdrych bgdzie realizowana przedmiotowa umowa.
Zgodnie z $ 4 ust. I Wzoru Umowy, umowa bgdzie realizowana w okresie rocznym lub do
wyczerpania Srodk6w na wynagrodzenie, o kt5rych mowa w $ 5 ust. 2 Wzoru Umowy.
Maj4c na uwadze powylsze wnosimy o dokonanie zmiany postanowieri S 5 ust. 9 Wzoru
Umowy, poprzez ich dostosowanie do postanowieri S 4 ust. I oraz $ 5 ust. 2WzoraUmowy.

Odpowiedf
Par. 4 ust. 1 pkt 2 odnosi sig do caloSciowej kwoty jak4 Zamawiaj4cy przeznaczyl na
sfinansowanie zam6wienia w calym okresie obowi4zywania umowy wskazanej w par. 5 ust.
2.Par.5 ust. 9 odnosi sig do rozliczenia rocznego wynagrodzenia Wykonawcy, kt6re nast4pi
do wysokoSci Srodk6w ustalonych w rocznych planach finansowychZamawiaj4cego na dany
rok, przy czym wysokoS6 tych Srodk6w moze ulec przesunigciu w trakcie trwania umowy.
Wskazane zapisy nie s4 sprzeczfle dlatego Zamawiajqcy pozostawia je bez zmian.

Pytanie 6
Zamawiaj4cy w $ 14 ust. 1 pkt 1),7) i 8) Wzoru Umowy przewidzial okoliczno5ci i warunki
zmiany umowy, tj. zgodnie zart. 144 ust. I pkt I ustawy Pzp Zamawiajqcy przewiduje zmiany
zaw art ej umowy w p r zy p adka ch zai s tni e ni a na s t g p uj q cy c h oko I i c zno i c i :
(i) pkt l) ograniczenia Srodkdw bud1etowych przeznaczonych na realizacjg zam6wienia zmiang umowy w zakresie wartoici wynagrodzenia lub terminu realizacji zam6wienia;
(ii) pkt 7) lmiany w Tapisach akt6w prawnych, majqcych wptyw na umowe - Tmiang
umowy w zakresie wymagari systemu oraz terminfw realizacji Przedmiotu Zamdwienia
o czas konieczny dla wprowadzenia zmian w systemie;

4
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(iii)

pkt 8) Sdy istnieje mo2liwoit zastosowania nowszych i korzystniejszych dla
Zamawiajqcego rozwiqzafi technologicznych lub technicznych, ni2 te istniejqce w chwili
podpisania umowy - zmiang umowy w zakresie wymagafr systemu oraz terminu
realizacj i P rzedmiotu Zam1wienia.
Ad ppkt l)
Zgodnrezart.29 ust. 1 ustawyPzp Przedmiot zamiyvienia opisuje sig w spos6bjednoznaczny
i wyczerpujqcy, za pomocq dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreileit, uwzglgdniajqc
wszystkie wymagania i okolicznoici mogqce miet wptyw na sporlqdlenie oferty. Z niniejszym
przepisem wi42e sig to,2e wykonawca sktadajQcy w ofertg w postgpowaniu musi mie6 wiedzg
co do tego, jak4 faktycznie czg56, zam6wienia bgdzie m6gl zrealizowa( i otrzymad za nie
odpowiednie wynagrodzenie.
Dlatego tez Wykonawca wnosi o wyja5nienie tre5ci SIWZ poprzezjej zmiang i wskazanie
maksymalnego poziomu ograniczenia Srodk6w bud2etowych przeznaczonych na
realizacjg zam6wienia, gdyZ powylsza informacja ma istotny wplyw na wyceng oferty i
prawidlowe szacowanie ryzyk zwi4zanych z niniejszym Postgpowaniem.
Ad ppkt 7) i 8)
Wskazane przez Zamawiaj4cego okoliczno5ci mog4 w zdecydowany spos6b wplywa6 na
zmianE wynagrodzenia wykonawc6w. Przykladowo w zakresie pkt 8), jezeli Zamawrajqcy
bgdzie wymagal zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiaj4cego rozwiqzah
technologicznych lub technicznych, to powyZsze Zqdanie moZe powodowac znaczEcy wzrost
koszt6w realizacji zam6wienia, np. na skutek koniecznoSci wprowadzenia nowychrozwiqzah
przykladowo w kanalach mobilnych platnoSci (np. w aplikacjach).
Dlatego teZ Wykonawca wnosi o wyjaSnienie tresci SIWZ poprzezjej zmiang i wskazanie, 2e
zmiany wywolane okolicznoSciami, o kt6rych mowa w ppkt 7) i 8) mog4 r6wnieapowodowai
zmiang umowy w zakresie wartoSci wynagrodzenia.
OdpowiedZ
Zanawiaj4cy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 7
Zamawtajqcy w punkcie 1.5 Opisu Przedmiotu Zam6wienia wskazuje,2e Ka2da zmiana
statusu postoju (rozpoczgcie, zakoriczenie) musi zostat potwierdzona zwrotnq wiadomoiciq
SMS lub nieznikajqcym (logowanym) powiadomieniem w aplikacji Uzytkownika.
Wykonawca zwraca sig z proSb4 o wyjaSnienie co naleZy rozumie6 przez pojgcie
,,nieznikaj4cym (logowanym) powiadomieniem w aplikacji U2ytkownika" oraz wskazanie
przykladu.
OdpowiedZ
Przez nieznikaj4ce (logowane) powiadomienie, naleZy rozumie6 powiadomienie, kt6re nie
znlka, a kt6re moZe by6 usunigte z ekranu urz4dzenia mobilnego w wyniku jednoznacznej
akcji uZytkownika. Logowane oznacza, 2e fakt jego wySwietlenia (dostarczenia) do
u2ytkownika ma by6 rejestrowany w aplikacji. Przykladem takiego powiadomienia s4
wiadomoSci w aplikacji. Przyktadem powiadomienia nieznikaj4cego i logowanego jest
r6wnreZ wiadomoS6 e-mail.

W odpowiedzi na powylsze pytania ZamawiaJ1cy zmienia treS6 Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zam6wienia poprzez skorygowanie warunku opisanego w punkcie
7.2.2.1 SIWZ, doprecyzowanie zapisu we wzorze umowy oraz zmiang terminu skladania i
otwarcia ofert..

lvl.M.

221 55-89- I 6

l,

zzp@ zdnr.waw.pl

Punkt 7.2.2.1 otrzymuie brzmienie:
,,Wykonawca w okresie ostatnich 3latprzed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno5ci jest kr6tszy - w tym okresie wykonal (w przypadku Swiadczeri
okresowych lub ci4glych r6wnie2 wykonuje) uslugg lub uslugi polegaj4ce na pobieraniu
optat z wykorzystaniem platform mobilnych w iloSci l4cznej co najmniej 2 000 000
transakcji rocznie, przy czym zakres Swiadczonych usfug MUSI obejmowa6 pobranie
optaty oraz zdaln4 weryfikacjg faktu wniesienia platno5ci lub dokonania zakupu.

UWAGA:

W przypadku skladania oferty na dwie czg5ci Wykonawca musi wykaza(,,Ze wykonal
(w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4glych r6wnie2 wykonuje) usfuse lub
lacznei co naimniei 4 000 000 transakcii rocznie, przy czym zakres Swiadczonej usfugi
MUSI obejmowad pobranie oplaty oraz zdaln4 weryfikacjg faktu wniesienia platnoSci
lub dokonania zakupu."

I pkt 1) wzoru umowv otrzymuie brzmienie:
,,1) rozpoczgcie Swiadczenia uslug, o kt6rych mowa w $1: po zawarciu umowy,
$ 4 ust.

nie

wczeSniej niL 01.12.20 1 9r."

W wyniku zmiany treSci Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wtenia,Zamawiajqcy

przedltla termin skladania i otwarcia ofert zgodnie z art. 38 ust 6

Pzp.

Nowy termin skladania i otwarcia ofert:
Termin skladania ofert: 14.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.10.2019 r. godz. 11:00
Rozdzial I SIWZ pkt 8.12., L3.1., 15.1. otrzymuj4 nowe brzmienie:
,,8.12. Ofertg naleZy umieSci6 w zamkniEtym opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by(, oznaczone nazw4
(firm4) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarzqd Dr6g Miejskich ul. Chmielna
120, 00-801 Warszawa oraz opisane Oferta na ,,Pobieranie oplat za post6j w strefie
platnego parkowania niestrze2onego z wykorzystaniem kanal6dplatform mobilnych".

Nr postgpowania ZDMIUMIDZP|9L|PN|TS|L9. Nie otwiera6 przed dniem 14.10.2019r.
do godz. 1l:00"
,,13.1. Oferty powinny byc zloZone w siedzibie ZamawralEcego w Warszawie przy
ul. Chmielnej 120, Kancelaria, w terminie do dnia l4.l0.20l9r. do godziny 10:00."
,,15.1. Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie ZamawiajEcego przy ul. Chmielnej 120,
w Warszawie, w sali nr 311 w dniu 14.10.2019r., o godz. 11:00."

W wyniku

zmiany treSci Specyfikacji Istotnych WarunkSw Zam6wienia, Zamawiajqcy
dokona zmiany trerici ogloszenia o zam6wieniu zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp.
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Zgodnie z art. l2a ust 3 Pzp niezwlocznie po zamieszczeniu zmiany treSci ogloszenia
o zamSwieniu w Biuletynie Zam6wien Publicznych, Zamawiaj4cy zamieszcza informacje
o zmianach na stronie internetowej.
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