Unia Europejska
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Centralny Ośrodek Informatyki

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Suwak 3
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 222502883

Osoba do kontaktów: Monika Wiąckiewicz
E-mail: zamowienia.publiczne@coi.gov.pl

Faks: +48 222502987

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.coi.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa informatycznego w podziale na dwie części
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest umowa ramowa na usługi bezpieczeństwa informatycznego w podziale na dwie
części:
Część I - Usługi doradztwa, weryfikacji i budowy systemu bezpieczeństwa informacji
Część II - Usługi bezpieczeństwa technicznego
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
79212000
72810000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
COI-ZAK.3201.20.2017
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_COI2011
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-109778 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 152-316077 z dnia: 10/08/2017 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
08/08/2017 (dd/mm/rrrr)

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

3/9

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
III.2.3)
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
wymogów:
W celu oceny spełniania warunków W celu oceny spełniania warunków
opisanych w pkt. 9.1.3 SIWZ
opisanych w pkt. 9.1.3 SIWZ
Wykonawca zobowiązany jest
Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyćnastępujące dokumenty: przedłożyćnastępujące dokumenty:
11.2.1.1 wykaz wykonanych/
11.2.1.1 wykaz wykonanych/
wykonywanych usług z
wykonywanych usług z
uwzględnieniem usług określonych w uwzględnieniem usług określonych w
pkt. 9.1.3.1 / 9.1.3.3SIWZ w okresie pkt. 9.1.3.1 / 9.1.3.3SIWZ w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzeniadziałalności jest okres prowadzeniadziałalności jest
krótszy w tym okresie, z podaniem krótszy w tym okresie, z podaniem
wartości, przedmiotu, dat wykonania wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców –sporządzony wg wzoru i odbiorców –sporządzony wg wzoru
stanowiącego Załącznik nr 3 do
stanowiącego Załącznik nr 3 do
SIWZ.
SIWZ.
11.2.1.2 dowody, że usługi
11.2.1.2 dowody, że usługi
wymienione w wykazie zostały
wymienione w wykazie zostały
wykonane lub są wykonywane
wykonane lub są wykonywane
należycie, w tym:
należycie, w tym:
a) referencje bądź inne dokumenty a) referencje bądź inne dokumenty
wydane przez odbiorcę usług
wydane przez odbiorcę usług
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wskazanych w wykazie o którym
wskazanych w wykazie o którym
mowa wpkt. 11.2.1.1 SIWZ, w
mowa wpkt. 11.2.1.1 SIWZ, w
przypadku usług o charakterze
przypadku usług o charakterze
okresowym lub ciągłym, które na
okresowym lub ciągłym, które na
dzień upływu terminuskładania ofert dzień upływu terminuskładania ofert
są nadal wykonywane referencje
są nadal wykonywane referencje
powinny być wydane nie wcześniej powinny być wydane nie wcześniej
niż 3 miesiące przedupływem
niż 3 miesiące przedupływem
terminu składania ofert;
terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy
b) oświadczenie Wykonawcy
składającego ofertę –
składającego ofertę –
jeżeli z uzasadnionych
jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym
przyczyn o obiektywnym
charakterzeWykonawca nie jest w charakterzeWykonawca nie jest w
stanie uzyskać referencji, o których stanie uzyskać referencji, o których
mowa w pkt. 11.2.1.2 lit. a) SIWZ
mowa w pkt. 11.2.1.2 lit. a) SIWZ
Uwaga!! Zamawiający nie uzna jako Uwaga!! Zamawiający nie uzna jako
dowodu faktur itp. dokumentów,
dowodu faktur itp. dokumentów,
z uwagi na fakt, iż ich treść nie
z uwagi na fakt, iż ich treść nie
potwierdzanależytego wykonania
potwierdzanależytego wykonania
zamówienia.
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
wymaganych standardów:
Wykonawca ubiegający się o
Wykonawca ubiegający się o
zamówienie publiczne winien 9.1.3 zamówienie publiczne winien 9.1.3
dysponować zdolnością techniczną dysponować zdolnością techniczną
lubzawodową potwierdzającą
lubzawodową potwierdzającą
zdolność wykonawcy do
zdolność wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, należytego wykonania zamówienia,
przejawiającą sięnastępującym
przejawiającą sięnastępującym
minimalnym poziomem zdolności tj.: minimalnym poziomem zdolności tj.:
W zakresie Części nr 1
W zakresie Części nr 1
postępowania:
postępowania:
9.1.3.1. Wykonawca w okresie
9.1.3.1. Wykonawca w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
terminu składania ofert, a jeżeli
okresprowadzenia działalności jest okresprowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie wykonał, a krótszy – w tym okresie wykonał, a
w przypadku świadczeń okresowych w przypadku świadczeń okresowych
lubciągłych wykonuje:
lubciągłych wykonuje:
a) co najmniej jedną usługę
a) co najmniej jedną usługę
polegającą na weryfikacji procesów polegającą na weryfikacji procesów
wytwórczych w zakresie
wytwórczych w zakresie
bezpieczeństwa – o wartości min. 10 bezpieczeństwa – o wartości min. 10
000 PLN brutto
000 PLN brutto
b) co najmniej dwie usługi
b) co najmniej dwie usługi
polegające na weryfikacji zgodności polegające na weryfikacji zgodności
działalności podmiotu, na
działalności podmiotu, na
rzecz którego została wykonana
rzecz którego została wykonana
usługa z zewnętrznymi
usługa z zewnętrznymi
uregulowaniami prawnymi
uregulowaniami prawnymi
związanymi zbezpieczeństwem
związanymi zbezpieczeństwem
informacji o wartości min. 10 000
informacji o wartości min. 10 000
PLN brutto każda
PLN brutto każda
c) co najmniej dwa wdrożenia
c) co najmniej dwa wdrożenia
systemu zarządzania
systemu zarządzania
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bezpieczeństwem informacji
bezpieczeństwem informacji
zgodnego z normą PN ISO27001
zgodnego z normą PN ISO27001
(lub równoważnej), o wartości
(lub równoważnej), o wartości
minimum 10 000 PLN brutto każde. minimum 10 000 PLN brutto każde.
Zamawiający dopuszcza, aby usługi Zamawiający dopuszcza, aby usługi
wymienione powyżej były częścią
wymienione powyżej były częścią
zamówienia o szerszym zakresie.
zamówienia o szerszym zakresie.
Zamawiający nie dopuszcza
Zamawiający nie dopuszcza
sumowania wartości usług dla
sumowania wartości usług dla
potwierdzenia spełniania w/w
potwierdzenia spełniania w/w
warunku udziału wpostępowaniu.
warunku udziału wpostępowaniu.
W przypadku gdy w ramach
W przypadku gdy w ramach
realizacji wskazanej w ofercie
realizacji wskazanej w ofercie
usługi, poza zakresem wymaganym usługi, poza zakresem wymaganym
przezZamawiającego, były
przezZamawiającego, były
wykonywane również inne
wykonywane również inne
świadczenia, wykazana musi zostać świadczenia, wykazana musi zostać
wartość dotyczącatej części usługi, wartość dotyczącatej części usługi,
która obejmowała usługi z zakresu która obejmowała usługi z zakresu
wymienionego w pkt. 9.1.3.1 oraz
wymienionego w pkt. 9.1.3.1 oraz
łączna kwotazrealizowanego /
łączna kwotazrealizowanego /
realizowanego przez Wykonawcę
realizowanego przez Wykonawcę
zamówienia.
zamówienia.
9.1.3.2 Wykonawca dysponuje
9.1.3.2 Wykonawca dysponuje
lub będzie dysponował 5 osobami
lub będzie dysponował 5 osobami
jednocześnie skierowanymi do
jednocześnie skierowanymi do
realizacjizamówienia publicznego, realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnymi za świadczenie
odpowiedzialnymi za świadczenie
usług, posiadającymi kompetencje: usług, w tym co najmniej 3 osobami
a) jedna osoba posiadająca
posiadającymi łącznie wszystkie
aktualny certyfikat Certified
poniższe kompetencje i certyfikaty:
Information Systems Auditor
a) aktualny certyfikat Certified
(CISA) lub CertifiedInformation
Information Systems Auditor
Security Professional
(CISA) lub Certified Information
(CISSP), lub równoważny,
Security Professional (CISSP), lub
posiadająca doświadczenie w
równoważny oraz doświadczenie w
realizacjiprzynajmniej trzech usług realizacji przynajmniej trzech usług
spośród usług określonych w Części spośród usług określonych w Części
I Opisu przedmiotu zamówienia, lit. I Opisu przedmiotu zamówienia, lit.
A, pkt. 1, wokresie ostatnich 3 lat
A, pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania
przed upływem terminu składania
ofert
ofert
b) jedna osoba posiadająca
b) aktualny certyfikat audytora
aktualny certyfikat audytora
wiodącego ISO/IEC 27001 lub
wiodącego ISO/IEC 27001
równoważny oraz doświadczenie w
lub równoważny,posiadająca
realizacji przynajmniej trzech usług
doświadczenie w realizacji
spośród usług określonych w Części
przynajmniej trzech usług spośród I Opisu przedmiotu zamówienia, lit.
usług określonych w Części I
A, pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat
Opisuprzedmiotu zamówienia, lit. A, przed upływem terminu składania
pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed ofert
upływem terminu składania ofert
c) aktualny certyfikat audytora
c) jedna osoba posiadająca aktualny wiodącego ISO 22301 lub
certyfikat audytora wiodącego
równoważny oraz doświadczenie w
ISO 22301 lub równoważny,
realizacji przynajmniej trzech usług
posiadającadoświadczenie w
spośród usług określonych w Części
realizacji przynajmniej trzech usług I Opisu przedmiotu zamówienia, lit.A,
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spośród usług określonych w Części pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed
I Opisu przedmiotuzamówienia, lit.A, upływem terminu składania ofert
pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed d) aktualny certyfikat ITIL minimum
upływem terminu składania ofert
v2 (na poziomie minimum
d) jedna osoba posiadająca
Foundation) lub równoważny
aktualny certyfikat ITIL v2 (na
oraz doświadczenie w realizacji
poziomie min Foundation)
przynajmniej trzech usług spośród
lub równoważny,posiadająca
usług określonych w Części I Opisu
doświadczenie w realizacji
przedmiotu zamówienia, lit. A, pkt.
przynajmniej trzech usług spośród 1, w okresie ostatnich 3 lat przed
usług określonych w Części I
upływem terminu składania ofert
Opisuprzedmiotu zamówienia, lit. A, e) aktualny certyfikat COBIT
pkt. 1, w okresie ostatnich 3 lat przed minimum v4 (na poziomie minimum
upływem terminu składania ofert
Foundation) lub równoważny
e) jedna osoba posiadająca aktualny oraz doświadczenie w realizacji
certyfikat COBITv4 lub v5 (na
przynajmniej trzech usług spośród
poziomie minimum Foundation)
usług określonych w Części I Opisu
lubrównoważny, posiadająca
przedmiotu zamówienia, lit, A, pkt.
doświadczenie w realizacji
1, w okresie ostatnich 3 lat przed
przynajmniej trzech usług spośród upływem terminu składania ofert
usług określonych wCzęści I Opisu Za „równoważne” Zamawiający
przedmiotu zamówienia, lit, A, pkt. uzna Certyfikaty odpowiadające
1, w okresie ostatnich 3 lat przed
zakresem co najmniej zakresowi
upływem terminu składaniaofert
Certyfikatówwskazanych powyżej.
Za „równoważne” Zamawiający
Zamawiający będzie wymagał
uzna Certyfikaty odpowiadające
złożenia kopii powyższych
zakresem co najmniej zakresowi
certyfikatów, dla osób dedykowanych
Certyfikatówwskazanych powyżej. do realizacjidanego zamówienia,
Zamawiający będzie wymagał
każdorazowo, przez podpisaniem
złożenia kopii powyższych
umowy wykonawczej.
certyfikatów, dla osób dedykowanych W zakresie Części nr 2
do realizacjidanego zamówienia,
postępowania:
każdorazowo, przez podpisaniem
9.1.3.3 Wykonawca w okresie
umowy wykonawczej.
ostatnich trzech lat przed upływem
W zakresie Części nr 2
terminu składania ofert, a jeżeli
postępowania:
okresprowadzenia działalności jest
9.1.3.3 Wykonawca w okresie
krótszy – w tym okresie wykonał, a
ostatnich trzech lat przed upływem w przypadku świadczeń okresowych
terminu składania ofert, a jeżeli
lubciągłych wykonuje:
okresprowadzenia działalności jest 9.1.3.3.1 usługi obejmujące zakres
krótszy – w tym okresie wykonał, a zdefiniowany niżej:
w przypadku świadczeń okresowych a) analiza ryzyka i modelowanie
lubciągłych wykonuje:
zagrożeń na podstawie koncepcji
9.1.3.3.1 usługi obejmujące zakres realizacji rozwiązania
zdefiniowany niżej:
informatycznego– minimum 1 usługa
a) analiza ryzyka i modelowanie
b) analiza i definiowanie wymagań
zagrożeń na podstawie koncepcji
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w
realizacji rozwiązania
zakresie
informatycznego– minimum 1 usługa bezpieczeństwa– minimum 1 usługa
b) analiza i definiowanie wymagań c) analiza i definiowanie
funkcjonalnych i niefunkcjonalnych w architektury rozwiązań w zakresie
zakresie
bezpieczeństwa (koncepcja
bezpieczeństwa– minimum 1 usługa rozwiązania w zakresie
bezpieczeństwa) – minimum 1
usługa
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c) analiza i definiowanie
architektury rozwiązań w zakresie
bezpieczeństwa (koncepcja
rozwiązania w zakresie
bezpieczeństwa) – minimum 1
usługa
przy czym wartość każdej z tych
usług wynosiła nie mniej niż 30 000
PLN brutto.
9.1.3.3.2 usługi obejmujące zakres
zdefiniowany niżej:
a) prowadzenie testów
bezpieczeństwa aplikacji
obejmujących retesty tj. testy
sprawdzające poprawnośćusunięcia
stwierdzonych podatności wykonane
w ciągu 3 miesięcy od daty
wykonania oryginalnego testu)–
minimum 1 usługa
b) analiza statycznej kodu
z wykorzystaniem narzędzi
ze wsparciem manualnym w
zakresie weryfikacjiwykrytych
nieprawidłowości. – minimum 1
usługa
przy czym wartość każdej z tych
usług wynosiła nie mniej niż 20 000
PLN brutto.
Zamawiający dopuszcza, aby usługi
wymienione powyżej były częścią
zamówienia o szerszym zakresie.
Zamawiający nie dopuszcza
sumowania wartości usług dla
potwierdzenia spełniania w/w
warunku udziału wpostępowaniu.
W przypadku gdy w ramach
realizacji wskazanej w ofercie
usługi, poza zakresem wymaganym
przezZamawiającego, były
wykonywane również inne
świadczenia, wykazana musi zostać
wartość dotyczącatej części usługi,
która obejmowała usługi z zakresu
wymienionego w pkt. 9.1.3.3 oraz
łączna kwotazrealizowanego /
realizowanego przez Wykonawcę
zamówienia.
9.1.3.4 Wykonawca dysponuje
lub będzie dysponował 5 osobami
jednocześnie, skierowanymi do
realizacjizamówienia publicznego,
odpowiedzialnymi za świadczenie
usług, posiadającymi kompetencje:
a) jedna osoba posiadająca aktualny
certyfikat Certified Information

przy czym wartość każdej z tych
usług wynosiła nie mniej niż 30 000
PLN brutto.
9.1.3.3.2 usługi obejmujące zakres
zdefiniowany niżej:
a) prowadzenie testów
bezpieczeństwa aplikacji
obejmujących retesty tj. testy
sprawdzające poprawnośćusunięcia
stwierdzonych podatności wykonane
w ciągu 3 miesięcy od daty
wykonania oryginalnego testu)–
minimum 1 usługa
b) analiza statycznej kodu
z wykorzystaniem narzędzi
ze wsparciem manualnym w
zakresie weryfikacjiwykrytych
nieprawidłowości. – minimum 1
usługa
przy czym wartość każdej z tych
usług wynosiła nie mniej niż 20 000
PLN brutto.
Zamawiający dopuszcza, aby usługi
wymienione powyżej były częścią
zamówienia o szerszym zakresie.
Zamawiający nie dopuszcza
sumowania wartości usług dla
potwierdzenia spełniania w/w
warunku udziału wpostępowaniu.
W przypadku gdy w ramach
realizacji wskazanej w ofercie
usługi, poza zakresem wymaganym
przezZamawiającego, były
wykonywane również inne
świadczenia, wykazana musi zostać
wartość dotyczącatej części usługi,
która obejmowała usługi z zakresu
wymienionego w pkt. 9.1.3.3 oraz
łączna kwotazrealizowanego /
realizowanego przez Wykonawcę
zamówienia.
9.1.3.4 Wykonawca dysponuje
lub będzie dysponował 4 osobami
jednocześnie, skierowanymi do
realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnymi za świadczenie
usług, w tym co najmniej 3 osobami
posiadającymi łącznie wszystkie
poniższe kompetencje i certyfikaty:
a) aktualny certyfikat Certified
Information Systems Auditor
(CISA) wydany przez ISACA lub
równoważny.
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Systems Auditor (CISA) wydany
b) aktualny certyfikat Certified
przezISACA lub równoważny.
Information Security
b) jedna osoba posiadająca aktualny Professional (CISSP) wydany przez
certyfikat Certified Information
ISC2 lub równoważny.
Security
c) aktualny certyfikat Offensive
Professional (CISSP) wydany przez Security Certified Professional
ISC2 lub równoważny.
(OSCP) lub równoważny
c) jedna osoba posiadająca aktualny Za „równoważne” Zamawiający
certyfikat Offensive Security Certified uzna Certyfikaty odpowiadające
Professional (OSCP) lubrównoważny zakresem co najmniej zakresowi
d) jedna osoba posiadająca aktualny Certyfikatówwskazanych powyżej.
certyfikat Certified Ethical Hacker
Zamawiający będzie wymagał
(CEH) lub równoważny
złożenia kopii powyższych
e) jedna osoba posiadająca aktualny certyfikatów, dla osób dedykowanych
certyfikat GIAC Exploit Researcher do realizacjidanego zamówienia,
and Advanced Penetration
każdorazowo, przez podpisaniem
Tester(GXPN) lub równoważny
umowy wykonawczej
Za „równoważne” Zamawiający
uzna Certyfikaty odpowiadające
zakresem co najmniej zakresowi
Certyfikatówwskazanych powyżej.
Zamawiający będzie wymagał
złożenia kopii powyższych
certyfikatów, dla osób dedykowanych
do realizacjidanego zamówienia,
każdorazowo, przez podpisaniem
umowy wykonawczej

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
18/09/2017 Godzina: 11:45
IV.3.4)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
06/10/2017 Godzina: 11:45
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Powinno być:
06/10/2017 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
18/09/2017 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-130313
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