UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 17.03.2015
MŚ-ZP-JK-333-5/15

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu AV wraz
z oprogramowaniem do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp,
w związku z otrzymanymi pytaniami do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi:
Pytanie 1:
Pytanie – czy Zamawiający dopuszcza w części C: Urządzenia wielofunkcyjne i system druku,
urządzenia wielofunkcyjne formatu A4, które spełniają wszystkie wymagania opisane
w przedmiocie zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza urządzeń wielofunkcyjnych formatu A4.

Pytanie 2:
Pytanie – ile dokumentów formatu A3 zamierza Zamawiający drukować miesięcznie (proszę
o podanie szacowanej ilości stron) na jednym urządzeniu opisanym w przedmiocie zamówienia
a ile łącznie na wszystkich jedenastu? Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie podać szacunkowej
liczby drukowanych w formacie A3 stron, na jakiej podstawie zdecydował się na zakup podanej
w zamówieniu liczby 11 urządzeń?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga 11 urządzeń wielofunkcyjnych ze względu na ich rozmieszczenie
w przestrzeni, w której będą wykorzystywane (5 budynków, w tym największy o 8 kondygnacjach
oraz powierzchni 25.000 m2) oraz ich przeznaczeniem i funkcję.

Pytanie 3:
Pytanie – jeżeli – zgodnie z wyjaśnieniami – „Zamawiający nie jest w stanie oszacować ilości
drukowanych i kopiowanych stron”, na jakiej podstawie przyjął miesięczną obciążalność
na poziomie rekomendowanym i maksymalnym?
Odpowiedź:
Zamawiający miesięczną obciążalność wyznaczył biorąc pod uwagę m.in. następujące czynniki:
• dotychczasowa ilość drukowanych stron,
• planowane zwiększenie zatrudnienia,
• przeznaczenie i funkcja urządzeń wielofunkcyjnych,
• czas eksploatacji zakupionych urządzeń,
• doświadczenie własne w eksploatacji tego typu urządzeń,
• trwałość urządzeń,
• analiza oferty rynkowej tego typu urządzeń,
• możliwości finansowe Zamawiającego.

Pytanie 4:
Pytanie – jeżeli – zgodnie z wyjaśnieniami – „Zamawiający nie jest w stanie oszacować ilości
drukowanych i kopiowanych stron”, na jakiej podstawie przyjął konkretną prędkość urządzenia, tj.
28 stron na minutę?
Odpowiedź:
Zamawiający przyjął prędkość urządzeń na poziomie minimum 28 stron na minutę biorąc pod wagę
m.in. następujące czynniki:
• czas oczekiwania na odbiór wydruków,
• ilość osób korzystających z urządzeń,
• przeznaczenie i funkcja urządzeń wielofunkcyjnych,
• doświadczenie własne w eksploatacji tego typu urządzeń,
• analizy ofert rynkowej tego typu urządzeń,
• możliwości finansowe Zamawiającego.
Pytanie 5:
Pytanie – ile dokumentów miesięcznie Zamawiający drukował w formacie A3 do tej pory, jak była
dotychczasowa obciążalność posiadanych przez Zamawiającego urządzeń?
Odpowiedź:
Zamawiający do tej pory drukował około 500 do 1000 stron A3 miesięcznie.
Obciążalność dotychczas posiadanych urządzeń wynosiła:
rekomendowana: 25.000 stron,
maksymalna: 40.000 stron.
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Pytanie 6:
Pytanie – jaka liczba pracowników Muzeum Śląskiego w Katowicach będzie obsługiwała i korzystała
z opisywanych w przedmiocie zamówienia jedenastu urządzeń?

Odpowiedź:
Liczba pracowników korzystających z opisanych urządzeń to około 180 osób.
Zamawiający wśród wielu czynników branych pod uwagę przy wyborze urządzeń pragnie zwrócić
uwagę na te związane z ich przeznaczeniem i wykorzystaniem ich w takich działach
Zamawiającego jak Oświata, Marketing, Wydawnictwo, Biblioteka na potrzeby zwiedzających,
których ilość szacuje na min. 125 tys. rocznie.
Pytanie 7:
W opisie przedmiotu zamówienia dla części C: Urządzenia wielofunkcyjne i system druku,
w punkcie 11 – Język wydruku – Zamawiający wymaga języków PCL6, PCL5 oraz PostScript.
W związku z tym, że język PostScript znajduje zastosowanie głównie w poligrafii, czy Zamawiający
dopuści urządzenie obsługujące języki PCL6 oraz PCL5, ale bez obsługi języka PostScript? Jeżeli
nie, to czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w emulację języka PostScript?
Odpowiedź:
Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:
Pozycja nr 048, punkt 11 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części C postępowania
(załącznik nr 2C do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
Język wydruku: PCL6.

Pytanie 8:
Wymagają Państwo oprogramowania do zarządzania wydrukiem, które charakteryzuje się
możliwością przypisania karty zbliżeniowej da użytkownika, poprzez podanie kodu aktywującego
dla karty poprzez wysłanie kodu na e-maila. Ponieważ powyższy opis nasuwa kilka możliwości
rozwiązania tego zagadnienia, czy mogą Państwo dokładniej opisać powyższą procedurę kodowania
karty?
Odpowiedź:
Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
dokonuje następującej modyfikacji treści SIWZ:
Zamawiający w z pozycji 047, punkt 5 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części C
postępowania (załącznik nr 2C do SIWZ) usuwa następującą treść: b) podanie kodu aktywacyjnego
dla karty wysyłanego na emaila.
Pozycja 047, punkt 5 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części C postępowania (załącznik nr
2C do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

- Książka adresowa użytkowników tworzona na podstawie Active Directory, dostępna
na każdym urządzeniu wielofunkcyjnym
- Tworzenie profili dla poszczególnych użytkowników zawierającego minimum
zarządzania regułami wydruku
- Centralny serwer wydruku kolejkujący wydruki użytkowników,
- Użytkownik może odebrać wydruk na dowolnym dostarczonym przez Wykonawcę
urządzeniu wielofunkcyjny po autoryzacji kartą zbliżeniową, z poziomu komputera nie
musi wcześniej wskazywać na którym urządzeniu będzie odbierał wydruk
- Przypisanie karty zbliżeniowej dla użytkownika poprzez operację: podanie loginu
i hasła z Active Directory
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- Możliwość kolejkowania wydruków pod względem autoryzacji:
a) kolejka bezpieczna – wydruk po przyłożeniu karty
b) kolejka bezpośrednia – wydruk natychmiastowy
- System automatycznie wyśle powiadomienie w przypadku zdefiniowanej ilości
tonera, lub jego braku w urządzeniu wielofunkcyjnym
- Dystrybucja sterowników za pomocą polis GPO,
- System wydruku podążającego zapewnia generowanie raportów dotyczących
obciążenia wynikającego z pracy poszczególnych użytkowników i wykorzystania
urządzeń podłączonych do systemu.
- System nie może ograniczać ilości obsługiwanych kart dostępowych.
- Brak możliwości korzystania z jakiejkolwiek funkcji na urządzeniu przed autoryzacją
użytkownika.
- Możliwość wylogowania użytkowników z urządzenia po określonym przez
administratora czasie.
- Tworzenie listy użytkowników urządzeń wielofunkcyjnych z możliwością grupowania
na jednostki organizacyjne.
- Możliwość zliczania i raportowania prac.
- Możliwość skanowania do katalogu domowego uwierzytelnionego użytkownika.
- Możliwość skanowania do emaila.
- Każdy użytkownik, aby mieć dostęp do funkcji skanowania musi się zautoryzować
np. za pomocą karty zbliżeniowej. Po pozytywnej weryfikacji użytkownika, na panelu
urządzenia pojawiają się spersonalizowane ustawienia z konkretnymi prawami dla
każdego użytkownika.
- Możliwość wymuszenia druku dwustronnego.
- Możliwość dostępu do raportów dla administratora.
- Możliwość dostępu do raportów dla autoryzowanych użytkowników.
- Możliwość generowania raportów standardowych oraz dla kierownictwa.
- Możliwość definiowania raportów niestandardowych.
- Możliwość definiowania automatycznej dystrybucji raportów w zadanych odstępach
czasu.
- Możliwość definiowania cen dla wszystkich opcji drukowania, kopiowania i
skanowania.
- Wgląd w pełną historię pracy na liście wydruków z informacją o tym kiedy wydruk był
realizowany pierwszy raz, ile stron zostało zliczone i na jakiej maszynie oraz o
ponownych wydrukach tej pracy przez użytkownika.
- Możliwość odebrania utworzonego zadania na dowolnym dostarczonym przez
Wykonawcę urządzeniu w organizacji podłączonym do systemu.
- Możliwość zarządzania kolejką prac z poziomu wyświetlacza urządzenia.
- Możliwość anulowania prac z poziomu urządzenia.
- Możliwość tworzenia kolejek udostępnionych.
- kolejkowanie wielu wydruków jednego użytkownika i zarządzanie kolejką wydruków
z poziomu panelu urządzenia.
- Automatyczne kasowanie z kolejki drukowania dokumentów, które nie zostały
zwolnione w określonym czasie,
- Interfejs w języku polskim.
Pytanie 9:
Co Państwo rozumiecie pod pojęciem kolejki udostępnionej?
Odpowiedź:
Zamawiający rozumie przez kolejkę udostępnianą taką kolejkę, z której wydruk mogą odebrać
członkowie grupy przypisanej do niej (np. pracownicy jednego działu), a nie tylko pojedynczy
użytkownik. W związku z wątpliwościami dotyczącymi realizacji takiego wymagania, Zamawiający
decyduje się zrezygnować z tego wymogu.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej modyfikacji
treści SIWZ:
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Z załącznika nr 0447 pkt 5 opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części C postępowania
(załącznik nr 2C do SIWZ) usunięto zapis o następującej treści:
c) Kolejka udostępniona – wydruk po przyłożeniu karty przez członka grupy.

Pytanie 10:
Jaką przewidują Państwo liczbę osób korzystających z systemu wydruku podążającego?
Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje, że liczba użytkowników może sięgnąć 250.

Pytanie 11:
Dotyczy załącznika nr 047 wydruk systemu druku podążającego, punkt 5 „Tworzenie profili dla
poszczególnych użytkowników zawierającego minimum zarządzania regułami wydruku.”
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przypisania reguł do użytkownika?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza możliwość przypisywania reguł do użytkownika.

Pytanie 12:
Dotyczy załącznika nr 047 wydruk systemu druku podążającego, punkt 5 „możliwość kolejkowania
wydruków pod względem autoryzacji.”
Czy Zamawiający ma świadomość, że punkt 5 funkcjonalność systemu wydruku w podpunkcie:
„Możliwość kolejkowania wydruków pod względem autoryzacji:
a) Kolejka bezpieczna – wydruk po przyłożeniu karty,
b) Kolejka bezpośrednia – wydruk natychmiastowy,
c) Kolejka udostępniona – wydruk po przyłożeniu karty przez członka grupy”
Spełnia w całości tylko i wyłącznie system SafeQ firmy Ysoft, poszczególne funkcjonalności
z podpunktów a), b), c) są możliwe do uzyskania osobno w kilku systemach wydruku ale tak
zdefiniowana grupa funkcjonalności z podpunktów a), b),c) realizuje łącznie tylko jedno
rozwiązanie. Wnosimy o usunięcie punktu c (kolejka udostępniona) ze specyfikacji.
Uzasadnienie:
Zastosowane przez Zamawiającego zapisy przetargowe stoją całkowicie w sprzeczności z art. 7
punkt 1 i 2 oraz art. 29 punkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych co w konsekwencji oznacza,
że nie zapewniają równego i sprawiedliwego traktowania Oferentów i utrudniają uczciwą
konkurencję. Informujemy Zamawiającego, iż są w podobnych przypadkach orzeczenia KIO.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

Pytanie 13:
Dotyczy załącznika nr 048 wydruk urządzenia wielofunkcyjne, punkt 4 „szybkość druku A4.”
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia, które umożliwi wydruk
co najmniej 26 stron na minutę w kolorze zarówno w trybie jednostronnym jak i dwustronnym?
Uzasadnienie:
Wyspecyfikowany przez Zamawiającego parametr w sposób jednoznaczny preferuje tylko jednego
producenta tj. Konica Minolta, który jako jedyny spełnia zapisy Zamawiającego (jest to urządzenie
Konica Minolta Bizhub C284e – wyłuszczone cyfry nawiązują do parametru wyspecyfikowanego
przez Zamawiającego) to po pierwsze. Po drugie zgoda Zamawiającego na obniżenie parametru
do 26 stron na minutę w żaden sposób nie przełoży się na pogorszenie jakości, szybkości czy też
funkcjonalności pracy zaoferowanego urządzenia wielofunkcyjnego. Obecnie wyspecyfikowany
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parametr stanowi jedynie :sztuczne utrudnienie” dla potencjalnych Oferentów i ogranicza ich
konkurencyjność.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg zaoferowania urządzeń o prędkości co najmniej 28 stron
na minutę. Zamawiający zwraca uwagę, że urządzenia mają drukować z co najmniej taką
prędkością, a nie dokładnie z tą prędkością. Na rynku istnieje szeroki wybór urządzeń różnych
producentów spełniających ten warunek.

Pytanie 14:
Dotyczy załącznika nr 048 wydruk urządzenia wielofunkcyjne, punkt 22 „język wydruku”.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia, które posiada język wydruku
PCL6 i Postscript3?
Uzasadnienie:
Język wydruku PCL6 jest standardem nie obowiązującym w najnowszych urządzeniach
wielofunkcyjnych. Język PCL6 z roku 1996 w pełni zastąpił starszy język PCL5 z roku 1990 i przejął
jego pełną funkcjonalność.
Odpowiedź:
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.
Pytanie 15:
Dotyczy załącznika nr 048 wydruk urządzenia wielofunkcyjne, punkt 3.2 „wymagane interfejsy”.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia, które posiada WiFi w standardzie
802.11 b/g/n?
Uzasadnienie:
Wyspecyfikowany przez Zamawiającego standard 802.11a nie jest obecnie stosowany, jest
przestarzały (pochodzi z roku 2001) i spowalnia pracę sieciową urządzenia wielofunkcyjnego.
Odpowiedź:
Zamawiający, odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp
dokonuje modyfikacji treści SIWZ:
Załącznik 048 punkt 32 Opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części C (załącznik nr 2C do SIWZ)
otrzymuje brzmienie:
Wymagane interfejsy:
USB 2.0, złącze Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Ethernet 802.11 b/g/n (WiFi). Dla
łączności WiFi Zamawiający wymaga aby była realizowana przez wbudowaną kartę lub AP
dedykowany do danego modelu przez producenta dostarczonego urządzenia wielofunkcyjnego.
Pytanie 16:
Dotyczy załącznika nr 048 wydruk urządzenia wielofunkcyjne, punkt 36 „wyświetlacz”.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania urządzenia, które posiada wyświetlacz 7’’
z wymaganą pełną personalizacją panelu?
Uzasadnienie:
Pozostawienie spornego parametru w obecnej postaci kolejny raz preferuje urządzenia Konica
Minolta, które posiadają wyświetlacz 8’’.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzania wyposażonego w wyświetlacz o przekątnej
7 cali. Zamawiający zwraca uwagę, że urządzenia mają posiadać wyświetlacz z co najmniej taką
przekątną (wymagane min. 8 cali), a nie dokładnie taką przekątną. Dopuszczalne są urządzenia
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o większych przekątnych ekranu. Na rynku istnieją rozwiązania różnych producentów spełniające
ten warunek.
Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje następującej
modyfikacji treści SIWZ:
Załącznik 016 w zakresie części A opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2A do SIWZ):
Zapis:
Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach klasy x86, 64-bitowy lub
procesor o równoważnej wydajności osiągający wynik nie mniej niż 4500 pkt. w teście Passmarka Performance Test 8.0.
Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami
http://www.passmark.com/download/pt_download.htm
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
w kolumnie „Passmark CPU Mark”.
W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, Wykonawca
obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty.
Procesor referencyjny wydajnościowo co najmniej Intel Core i5-4300M @ 2,6 GHz lub szybszy
Otrzymuje brzmienie:
Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach klasy x86, 64-bitowy lub
procesor o równoważnej lub lepszej wydajności osiągający wynik nie mniej niż 1098 pkt. w teście
Bapco SYSMARK 2014.
Narzędzie SYSMARK 2014 oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami:
http://bapco.com/
http://bapco.com/results#SYSmark-2014
W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, w razie wątpliwości
Zamawiającego co do spełnienia wymogu wydajności oferowanego przez Wykonawcę procesora,
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia w/w testu
i przedstawienia jego wyniku.
Procesor referencyjny: wydajnościowo co najmniej Intel Core i5-4300M
@ 2,6 GHz lub szybszy
Załącznik 017 w zakresie części A opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2A do SIWZ):
Zapis:
Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych klasy x86, 64bitowy lub procesor o równoważnej wydajności osiągający wynik nie mniej niż 5000 pkt. w teście
Passmarka
- Performance Test 8.0.
Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami
http//www.passmark.com/download/pt_download.htm
http//www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
w kolumnie „Passmark CPU Mark.
W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, Wykonawca
obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty.
Intel Core i3-4160 nie gorszy lub równoważny.
Otrzymuje brzmienie:
Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach klasy x86, 64-bitowy lub
procesor o równoważnej lub lepszej wydajności osiągający wynik nie mniej niż 1226 pkt. w teście
Bapco SYSMARK 2014.
Narzędzie SYSMARK 2014 oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami:
http://bapco.com/
http://bapco.com/results#SYSmark-2014
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W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, w razie wątpliwości
Zamawiającego co do spełnienia wymogu wydajności oferowanego przez Wykonawcę procesora,
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia w/w testu
i przedstawienia jego wyniku.
Procesor referencyjny: wydajnościowo co najmniej Intel Core i3-4160 nie gorszy lub równoważny.
Załącznik 018 w zakresie części A opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2A do SIWZ):
Zapis:
Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach klasy x86, 64-bitowy lub
procesor o równoważnej wydajności osiągający wynik nie mniej niż 10000 pkt. w teście Passmarka
- Performance Test 8.0.
Narzędzie Performance Test oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami
http://www.passmark.com/download/pt_download.htm
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
w kolumnie „Passmark CPU Mark”.
W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, Wykonawca
obowiązany jest przeprowadzić test Passmarka i jego wynik załączyć do oferty.
Procesor referencyjny wydajnościowo co najmniej Intel Core i7-4790 lub Szybszy.
Otrzymuje brzmienie:
Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach klasy x86, 64-bitowy lub
procesor o równoważnej lub lepszej wydajności osiągający wynik nie mniej niż 1770 pkt. w teście
Bapco SYSMARK 2014.
Narzędzie SYSMARK 2014 oraz wyniki testów dostępne odpowiednio pod adresami:
http://bapco.com/
http://bapco.com/results#SYSmark-2014
W przypadku braku zaoferowanego przez Wykonawcę procesora na w/w liście, w razie wątpliwości
Zamawiającego co do spełnienia wymogu wydajności oferowanego przez Wykonawcę procesora,
Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia w/w testu
i przedstawienia jego wyniku.
Procesor referencyjny: wydajnościowo co najmniej Intel Core i7-4790 nie gorszy lub równoważny.
W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 12a
ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

Treść rozdziału VII ust. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY nr MŚ-ZP-JK-333-5/15
„Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu AV wraz
z oprogramowaniem do nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach”
Oferta w zakresie części: …………………
Nie otwierać przed dniem 07.04.2015 r., godz. 11:15

Treść rozdziału VIII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Katowice,
al. W. Korfantego 3, piętro I, Sekretariat, w terminie do 07.04.2015 r. do godz. 11:00.
Treść rozdziału VIII ust. 9 pkt 1) SIWZ otrzymuje brzmienie:
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.04.2015 r.
w Katowicach, al. W. Korfantego 3, II p., sala nr 209.

o

godz.

11:15 w

Muzeum

Śląskim

Działając na podstawie art. 12a w zw. z art. 38 ust 4a ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść
ogłoszenia o zamówieniu, przekazując do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza
jednocześnie na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz w swojej siedzibie.
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