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Wałbrzych,  27 marca  2009 r. 

 

                                                                                   

 

WYJAŚNIENIA NR 1 DO ZAM.PUB. 22/2009 

 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

( Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) składa wyjaśnienia  

do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zamówienia publicznego                

nr 22/2009 dotyczącego dostępu do Internetu poprzez łącza głównie i zapasowe oraz budowy 

i utrzymania międzyodziałowej sieci WAN. 

 

Wyjaśnienia dot. następujących zapytań: 
 
 

1. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa,  Paragraf 4, ust. 1 i 2 

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na możliwość modyfikacji 

SIWZ i zmianę zapisów w w/w punktach, przez dopuszczenie pobrania przez Wykonawcę 

jednorazowych opłat związanych   z   wdrożeniem   i   instalacją   usług,  przy  czym  w  

przypadku,  gdy  opłaty  jednorazowe przekroczą możliwości finansowe Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiąże się rozłożyć je na raty? 

 

 Ad.1 Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie. 

 

 

2. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa,  Paragraf 4, ust. 4 

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „za wykonane usługi 

Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego fakturą/fakturami VAT po rozpoczęciu każdego 

miesiąca obrachunkowego. Zamawiający dokona płatności nie później niż w ciągu 14 dni od 

otrzymania faktury za bieżący miesiąc. Wykonawca może przedłożyć fakturę za miesięczną 

opłatę abonamentową za pierwszy miesiąc świadczenia usług w trakcie pierwszego miesiąca 

lub obciążyć podwójną opłatą abonamentową po zakończeniu pierwszego miesiąca.” 

 

Uprzejmie informuję, że Wykonawca wystawiając fakturę za usługi telekomunikacyjne za 

dany okres rozliczeniowy uwzględnia w niej koszty wykonanych w tym okresie 
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rozliczeniowym połączeń np. telefonicznych, a więc mamy do czynienia z opłacaniem z dołu. 

Natomiast abonament za usługi telekomunikacyjne jest opłacany z góry. Wyżej wymieniony 

sposób rozliczania jest zgodny z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne, 

mającą zastosowanie do przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego. Dodam także, że 

właśnie w taki sposób obecny Wykonawca usług telefonii stacjonarnej wystawia aktualnie 

faktury dla Zamawiającego. 

 

2.1. Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy dopuszcza wystawianie przez 

Wykonawcę faktury VAT w sposób przedstawiony powyżej, a więc abonament za usługi 

telekomunikacyjne opłacany z góry, a ewentualne koszty wykonanych połączeń 

telekomunikacyjnych opłacane z dołu, zgodnie ze złożoną ofertą przetargową ? 

 

Ad. 2.1  Zamawiający pisząc w Załączniku 4 tj. Umowie w § 4 ust. 4 o obciążaniu 

Zamawiającego fakturą VAT po rozpoczęciu każdego miesiąca obrachunkowego, miał w 

zamyśle sposób postępowania zbieżny z przedstawionym przez Pytającego, a sprowadzający 

się do opłacania abonamentu z góry za rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi. 

 

 

2.2. Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na 

możliwość modyfikacji SIWZ i zmianę zapisów SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa,  

Paragraf 4, ust. 4 tak, aby termin płatności faktur został określony na 14 dni od daty 

prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę lub ewentualnie 21 dni od 

daty prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę ? 

 

W uzasadnieniu podnoszę fakt, że uzależnienie terminu płatności faktury VAT 

obejmującej zapłatę za usługę telekomunikacyjną od daty doręczenia, uniemożliwiając 

określenie w fakturze terminu płatności, znacząco utrudnia prawidłowe rozpoznanie chwili 

powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. 

 

Ad. 2.2  Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie 

 

 

3. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa,  Paragraf 4, ust. 5 

Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie w/w zapisu, który brzmi: „Wynagrodzenie 

będzie przekazywane na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze w  terminie 

wskazanym w ust 3.” 

W ust. 3 nie ma podanego żadnego terminu, natomiast wydaje się, że w ust. 5 powinno być 

zapisane odwołanie do ust. 4. 

 

Ad. 3  Zamawiający przyznaje w tym zakresie rację Pytającemu (w ust.5 powinno być 

zapisane  odwołanie do ust.4)  i dokona odpowiednich modyfikacji dokumentacji. 

 

 

4. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa,  Paragraf 10. 
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Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „w sprawach 

nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego 

i ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami, zgodnie z którą było przeprowadzone postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego”. 

 

 

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość 

modyfikacji SIWZ i zmianę zapisów SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa,  Paragraf 10 w 

następujący sposób: 

„W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 

kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Telekomunikacyjne i ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

zgodnie z którą było przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego”? 

 

Ad. 4. Zamawiający zgadza się w tym zakresie na propozycję Pytającego i zmodyfikuje § 10 

Umowy (Załącznik 4) zgodnie z propozycją Pytającego (dodane zostaną słowa „ustawy 

Prawo Telekomunikacyjne”). 

 

 

5. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 4, tj. Umowa,  Paragraf 5, ust. 4. 

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „w okresie związania 

umową wszelkie koszty usuwania wad i awarii systemu, których przyczyna nie leży po 

stronie Zamawiającego, ponosi Wykonawca”. 

 

Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie, o jaki system w tym zapisie 

Zamawiającemu chodzi?  

Czy chodzi tu o jakieś wybrane systemy Zamawiającego, czy też ogólnie o sieć VPN, którą 

ma dla Zamawiającego przygotować Wykonawca? 

 

Ad. 5. Zamawiający użył określenia „system” w odniesieniu do dostępu do Internetu i 

wykreowanej sieć VPN, czyli przedmiotu zamówienia. 

 

6. Zapytanie do SIWZ, pkt. III ppkt. 4 oraz Załącznika nr 4, tj. Umowa,  Paragraf 4, ust. 3. 

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „dostarczone urządzenia 

pozostają własnością Wykonawcy, z wyłączeniem następujących urządzeń: routery i 

firewalle, które po zakończeniu trwania umowy stają się własnością Zamawiającego.” 

 

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość 

modyfikacji SIWZ i zmianę w/w zapisów SIWZ przez odstąpienie od zapisu dotyczącego 

przekazania routerów i firewalli po 48 miesiącach trwania umowy oraz zmianę zapisu w taki 

sposób, aby po zakończeniu trwania umowy Wykonawca umożliwił nabycie routerów i 

firewalli po aktualnej cenie rynkowej obowiązującej w momencie po zakończeniu trwania 

umowy. 
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Ad. 6.  Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie 

 

 

7. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.  Wymagania 

techniczne, ppkt. 2 

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „łącza zapasowe muszą 

pochodzić (np. być dzierżawione przez Wykonawcę zamówienia) od innego (dowolnego) 

operatora niż łącza główne w poszczególnych lokalizacjach.” 

 

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość 

modyfikacji SIWZ i odstąpienie od w/w zapisów z SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu 

zamówienia, pkt. I.  Wymagania techniczne, ppkt. 2 ? 

 

W uzasadnieniu zwracam uwagę Zamawiającego na fakt, że Wykonawca nie ma żadnego 

wpływu na jakość łączy zapasowych pochodzących od innych operatorów, które to łącza 

dodatkowo mają być wykorzystane do zapewnienia równoważnego obciążenia łączy (load 

balancing). 

 

Ad. 7.  Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie 

 

 

8. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.  Wymagania 

techniczne, ppkt. 4 

 

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu skonfigurowany sprzęt (routery) w podwójnej ilości, po jednej identycznej 

sztuce na zapas, na wypadek awarii. W przypadku awarii urządzenia podstawowego, 

Wykonawca samodzielnie lub w porozumieniu telefonicznym z Zamawiającym za 

pośrednictwem pracownika Zamawiającego dokona zamiany urządzenia na zapasowe.” 

 

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość 

modyfikacji SIWZ i zmianę zapisów z SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu 

zamówienia, pkt. I.  Wymagania techniczne, ppkt. 4. przez odstąpienie od wymogu 

dostarczania dodatkowych routerów? 

 

W uzasadnieniu zwracam uwagę Zamawiającego na fakt, że w celu uniknięcia problemów z 

funkcjonowaniem sieci oraz ewentualnym ustaleniu strony odpowiedzialnej za awarię 

instalacja nowego routera - w przypadku awarii - odbywać powinna się przez 

wyspecjalizowanego pracownika Wykonawcy. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w 

paragrafie 5 projektu Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, Wykonawca 

zobowiązany jest do reakcji i usunięcia ewentualnej awarii w określonym przez 

Zamawiającego czasie. 

 

Ad. 8.  Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie 
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9. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.  Wymagania 

techniczne, ppkt. 5 

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „łącza główne i zapasowe 

(w poszczególnych lokalizacjach) mają być włączone do tego samego urządzenia i 

automatycznie się przełączać na wypadek awarii jednego z łączy. Po usunięciu awarii 

uszkodzonego łącza urządzenie powinno powrócić do trybu pracy sprzed awarii.” 

 

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość 

modyfikacji SIWZ i zmianę zapisów z SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu 

zamówienia, pkt. I.  Wymagania techniczne, ppkt. 5 przez umożliwienie realizacji łączy 

zapasowych za pomocą własnych łączy Wykonawcy (łącza główne i zapasowe pochodzić 

będą od jednego operatora)? 

 

W uzasadnieniu zwracam uwagę Zamawiającego na fakt, że Wykonawca nie ma wpływu na 

jakość usług świadczonych przez innych operatorów (podobna sytuacja zapewne występuje u 

innych Wykonawców). 

 

Ad. 9.  Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie 

 

 

10. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.  Wymagania 

techniczne, ppkt. 6 

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „kanały VPN oparte o 

technologię IPsec mają być zestawione na stałe na obu łączach – głównym i zapasowym. 

Kanały VPN mają być zestawione na zasadzie każdy z każdym (lokalizacje) w celu 

zapewnienia sprawnej komunikacji międzyoddziałowej – awaria w jednej z lokalizacji nie 

powinna powodować żadnych problemów w komunikacji innych lokalizacji między sobą.” 

 

Wykonawca pragnie zwrócić Zamawiającemu uwagę na fakt, że zestawienie połączeń VPN 

pomiędzy Państwa lokalizacjami przez Internet – nawet przy implementacji algorytmów 

szyfrowania IPsec – nie gwarantuje w pełni bezpieczeństwa przesyłanych informacji (ruch 

przez Internet) i dodatkowo obniża sprawność sieci (klucze szyfrujące).  

 

 

Fakt, iż ruch odbywa się przez Internet dodatkowo uniemożliwia wydajną implementację 

algorytmów QoS (ang. Quality of Service, czyli mechanizmów zapewnienia poziomu jakości 

działania sieci), a przecież żaden z dostawców usług nie gwarantuje parametrów transmisji 

danych odbywających się w sieci Internet. 

 

W związku z powyższym, mając na względzie dobro Zamawiającego, zwracam się do 

Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji SIWZ 

i zmianę zapisów z SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.  

Wymagania techniczne, ppkt. 6 w taki sposób, aby wymagać od Wykonawców realizacji 
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połączeń lokalizacji Zamawiającego za pomocą łączy telekomunikacyjnych fizycznie 

odseparowanych od Internetu w oparciu o technologię MPLS, która zapewni: 

- najwyższe bezpieczeństwo danych transmitowanych pomiędzy lokalizacjami 

Zamawiającego 

- gwarancję pasma dla całego przebiegu łącza, a nie tylko gwarancję do routera 

brzegowego/usługowego 

- brak konieczności implementacji dodatkowych algorytmów szyfrujących (np. IPsec), co 

zapewni większą wydajność sieci 

- priorytetyzację ruchu w sieci (QoS), co nie jest w pełni możliwe dla połączeń realizowanych 

przez Internet 

 

Ad. 10.  Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie 

 

 

11. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.  Wymagania 

techniczne, ppkt. 7 

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że wymagana jest „możliwość 

połączenia w oparciu o technologię VPN IPsec lub VPN SSL z wyznaczonych komputerów 

spoza wymienionych lokalizacji.” 

 

Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie, ilu użytkowników jednocześnie miałoby 

możliwość zestawiania połączenia z siecią za pomocą VPN Ipsec i jakie jest potrzebne pasmo 

na bramie umożliwiającej połączenie urządzeniom spoza lokalizacji Zamawiającego? 

 

Ad. 11.  Dostęp - połączenie spoza lokalizacji jest potrzebny interwencyjnie pracownikom 

działu IT Zamawiającego. Ilość sesji i pasmo nie jest istotne, gdyż kanał VPN ma być zgodnie 

ze specyfikacją traktowany priorytetowo a pracownicy działu IT DWUP (informatycy) wiedzą 

jakie czynności w sieci można dokonywać w czasie pracy Urzędu, a jakie w innym czasie, gdy 

potrzebny jest szybszy dostęp.  

 

 

12. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.  Wymagania 

techniczne, ppkt. 9 

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „Wykonawca zobowiązuje 

się do monitoringu łączy głównych i zapasowych (dzierżawionych od innego Operatora). 

Czas reakcji na uszkodzenie łączy głównych lub zapasowych: 1 godzina. Maksymalny czas 

naprawy łączy: 24 godziny.” 

 

Wykonawca nie ma wpływu na czas usunięcia ewentualnych uszkodzeń łączy od innych 

operatorów i z oczywistych względów nie może odpowiadać za ich awaryjność oraz 

monitoring. 

 

Bardzo proszę Zamawiającego o odstąpienie od zapisu obligującego Wykonawcę do 

monitorowania i usuwania uszkodzeń łączy zapasowych od innego dostawcy, chyba że 

wystąpi zgoda na zastosowanie własnych łączy wykonawcy jako łączy zapasowych. 
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Ad. 12.  Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie 

 

 

13. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.  Wymagania 

techniczne, ppkt. 10. 

 

 

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „Wykonawca wykreuje na 

łączach głównych i zapasowych równoważenie obciążenia łączy (load balancing) w celu 

optymalnego wykorzystania prędkości łączy. Wykonawca wykreuje priorytety (kolejkowanie) 

ruchu na łączach w zależności od rodzaju ruchu/usługi (UDP, międzyoddziałowy, WWW, e-

mail, FTP, P2P) oraz adresu IP stacji roboczej, w celu uniknięcia zapychania się łączy. 

Kolejkowanie powinno zapewniać priorytetowe traktowanie ruchu VPN oraz osobny CIR dla 

połączeń VPN i Internetu. Wykonawca zapewni monitoring (wykresy) ruchu dla każdej z 

kolejek z możliwością podglądu ich przez Zamawiającego.” 

 

Z uwagi na różne parametry łączy (symetryczne i asymetryczne) oraz wymagany fakt 

pochodzenia łączy od różnych operatorów, w naszej ocenie nie jest możliwe w pełni 

funkcjonalne zastosowanie algorytmów kolejkowania oraz load balancing. 

 

W związku z tym powyższym zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy 

Zamawiający zgadza się na możliwość modyfikacji SIWZ i zmianę w/w zapisów przez 

odstąpienie od wymogów stawianych w tym punkcie SIWZ? 

 

Ad. 13.  Zamawiający nie zgadza się na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie 

 

 

14. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.  Wymagania 

techniczne, ppkt. 13. 

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis mówiący, że „firewall powinien 

umożliwiać blokowanie wybranych sieci P2P.” 

 

Specyfika działania poszczególnych sieci P2P jest bardzo rozmaita – często występuje 

zjawisko łączenia się użytkowników sieci poprzez różne porty (np. port 80, wykorzystywany 

dla potrzeb WWW). 

 

Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie, jakie porty miały by być zablokowane dla 

potrzeb ograniczenia/blokowania ruchu wybranych przez Zamawiającego sieci P2P? 

 

Ad. 14.  Blokowanie konkretnych portów w przypadku p2p jest metoda mało skuteczną, 

dlatego router/firewall powinien mieć możliwość analizy wszystkich (nieszyfrowanych) 

połączeń w celu identyfikacji tych, które należą do najpopularniejszych sieci p2p, niezależnie 

od użytego przez nie portu. Przez „wybrane” sieci P2P Zamawiający rozumie 

najpopularniejsze sieci P2P, czyli eDonkey, Direct Connect, BitTorrent. 
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15. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. II.  

Specyfikacja routerów 

 

Bardzo proszę Zamawiającego o doprecyzowanie, czy przedmiotem zamówienia jest również 

instalacja serwera proxy? 

W dokumentacji przetargowej nigdzie poza punktem II, tj. Specyfikacja routerów, ppkt 3, nie 

występuje wzmianka o serwerze proxy. 

 

Ad. 15. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy instalacji serwera proxy, a jedynie 

dostarczenia routerów wyposażonych w powyższą funkcjonalność. Router musi posiadać 

możliwość blokowania połączeń między wybranymi grupami pracowników (adresów IP 

komputerów), a wybranymi grupami witryn www. 

 

 

16. Zapytanie do SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.  Wymagania 

techniczne, ppkt. 1 

Zamawiający zamieścił w w/w miejscu SIWZ zapis wymagający w lokalizacji WROCŁAW 

gwarancji prędkości łącza do warszawskiego węzła wymiany ruchu międzyoperatorskiego. 

 

Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy Zamawiający zgadza się na możliwość 

modyfikacji SIWZ i zmianę zapisów z SIWZ, Załącznika nr 1, tj. opis przedmiotu 

zamówienia, pkt. I.  Wymagania techniczne, ppkt. 1 przez dopuszczenie w lokalizacji 

WROCŁAW gwarancji prędkości łącza do do routera brzegowego operatora, pod warunkiem, 

że Wykonawca posiada w zamian inne punkty styku ze światową siecią Internet o 

przepustowości co najmniej 2,5 Gbit/s ? 

 

Ad. 16.  Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Załącznika nr 1, tj. 

Opis przedmiotu zamówienia, pkt. I.  Wymagania techniczne, ppkt. 1. Zmodyfikowny zapis ma 

postać: 

„W lokalizacji WROCŁAW gwarancja prędkości łącza do warszawskiego węzła wymiany 

ruchu międzyoperatorskiego LUB do routera brzegowego operatora, pod warunkiem, że 

operator posiada w zamian inne punkty styku ze światową siecią Internet o przepustowości co 

najmniej 1 Gbit/s.” 

 

 

17. Zwracam się do Zamawiającego z zapytaniem, czy zgadza się na modyfikację SIWZ i 

zmianę terminu składania ofert przez wydłużenie go do dnia 7 kwietnia 2009 r.? 

W uzasadnieniu informuję, że Wykonawca pragnie dołożyć starań by oferta, którą 

przygotowuje w postępowaniu spełniła wymagania Zamawiającego oraz by była ona dla 

Zamawiającego maksymalnie korzystna. 

Wykonawca w celu należytego przygotowania oferty w przedmiotowym postępowaniu 

przeanalizuje odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, a 
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ponadto musi przeprowadzić szczegółowe wywiady techniczne w wymaganych przez 

Zamawiającego lokalizacjach. 

 

Ad. 17.  Zamawiający nie może przedłużyć terminu składania ofert, gdyż prowadziłoby to do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, a więc byłoby sprzeczne z przepisem art. 38 ust. 6 

ustawy Pzp. 
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