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022 841-58-91.
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Określenie warunków: 2. Posiadają zdolności zawodowe niezbędne do

wykonania przedmiotu Zamówienia, tj: 1) do przetwarzania i transkodowania formatów stosowanych w branży filmowej,

tj: formatu DPX 10 bit log, pakietu DCP oraz DCDM tiff 16 bit, 2) do implementacji i uruchomienia rozwiązań multi

DRM, wspierających jednocześnie technologie: Google Widevine, Apple FairPlay, Microsoft PlayReady, 3) do tworzenia

multimedialnych witryn VOD w architekturze RWD (responsive web design) ze szczególnym uwzględnieniem standardu

WCAG AAA, 4) do integracji poprzez API z systemami https://bzp.uzp.gov.pl

/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bdd72... 5 z 16 23.12.2019, 13:08 multimedialnego archiwum/repozytorium

cyfrowego, 5) do tworzenia systemów zarządzania treścią, kodowania i dystrybuowania plików wideo w celu udostępniania

użytkownikom w Internecie (OTT, VOD), 6) do tworzenia witryn w architekturze RWD (responsive web design) z

uwzględnieniem najnowszych trendów, odznaczających się wysoką użytecznością, bazujących na najlepszych wzorcach z

dziedziny user experience, 7) do tworzenia rozwiązań zgodnych z: normami WCAG 2.0 na poziomie AAA, spełniających

wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla

systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 3. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na: wdrożeniu serwisu

OTT lub VOD bazującego na witrynie www bądź dedykowanej aplikacji, w zakres której wchodziło wykonanie

oprogramowania i wdrożenie cyfrowej platformy streamingowej lub aplikacji działającej i dostępnej publicznie (przez
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dostępną publicznie Zamawiający rozumie stronę, którą jest w stanie obejrzeć lub aplikację, którą może pobrać).

Rozwiązanie to musi być zastosowane komercyjnie u przynajmniej jednego operatora obsługującego ponad 3 000 000

widzów rocznie (logi systemowe, zarejestrowane konta), stworzeniu frontendu cyfrowej platformy streamingowej w

wersji na ekrany komputerowe oraz w wersji responsywnej dostosowanej do urządzeń mobilnych, tj. tablet i smartfon

lub dedykowanej aplikacji, stworzeniu backendu cyfrowej platformy streamingowej lub dedykowanej aplikacji,

importowaniu treści z odrębnego systemu informatycznego oraz ich publikacji na stronie internetowej. 4. Dysponują lub

będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia w postaci zespołu składającego się z co najmniej

czterech osób, w tym 2 programistów backend i 1 programistę frontend oraz inżyniera ds. rozwiązań DRM i CDN, z

których każda posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w przedmiotowym zakresie. Zamawiający nie

dopuszcza łączenia funkcji ww. osób. 5. Dysponują lub będą dysponować infrastrukturą typu CDN służącą do

dystrybucji treści, która to posiada następujące parametry: 1) jest w stanie obsłużyć ruch nie mniejszy niż 400 Gbps, 2)

jest redundantna – awaria jednego elementu nie może spowodować́ niedostępności sygnału lub znaczącego pogorszenia

wydajności, 3) posiada architekturę̨ rozproszoną oraz składa się z niezależnych węzłów rozproszonych geograficznie,

mających własne podłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej. Zamawiający wymaga od wykonawców

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z

Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt 23) Ustawy Pzp. 2. Posiadają zdolności

zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia, tj: 1) do przetwarzania i transkodowania formatów

stosowanych w branży filmowej, tj: formatu DPX 10 bit log, pakietu DCP oraz DCDM tiff 16 bit, 2) do implementacji i

uruchomienia rozwiązań multi DRM, wspierających jednocześnie technologie: Google Widevine, Apple FairPlay,

Microsoft PlayReady, 3) do tworzenia multimedialnych witryn VOD w architekturze RWD (responsive web design) ze

szczególnym uwzględnieniem standardu WCAG AAA, 4) do integracji poprzez API z systemami multimedialnego

archiwum/repozytorium cyfrowego, 5) do tworzenia systemów zarządzania treścią, kodowania i dystrybuowania plików

wideo w celu udostępniania użytkownikom w Internecie (OTT, VOD), 6) do tworzenia witryn w architekturze RWD

(responsive web design) z uwzględnieniem najnowszych trendów, odznaczających się wysoką użytecznością, bazujących

na najlepszych wzorcach z dziedziny user experience, 7) do tworzenia rozwiązań zgodnych z: normami WCAG 2.0 na

poziomie AAA, spełniających wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 3. W okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali

należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie usługi, z których

każda polegała na: wdrożeniu serwisu OTT lub VOD bazującego na witrynie www bądź dedykowanej aplikacji, w

zakres której wchodziło wykonanie oprogramowania i wdrożenie cyfrowej platformy streamingowej lub aplikacji

działającej i dostępnej publicznie (przez dostępną publicznie Zamawiający rozumie stronę, którą jest w stanie obejrzeć

lub aplikację, którą może pobrać). Rozwiązanie to musi być zastosowane komercyjnie u przynajmniej jednego operatora

obsługującego ponad 3 000 000 widzów rocznie (logi systemowe, zarejestrowane konta), stworzeniu frontendu cyfrowej

platformy streamingowej w wersji na ekrany komputerowe oraz w wersji responsywnej dostosowanej do urządzeń

mobilnych, tj. tablet i smartfon lub dedykowanej aplikacji, stworzeniu backendu cyfrowej platformy streamingowej lub

dedykowanej aplikacji, importowaniu treści z odrębnego systemu informatycznego oraz ich publikacji na stronie

internetowej. 4. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia w postaci zespołu
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składającego się z co najmniej czterech osób, w tym 2 programistów backend i 1 programistę frontend oraz inżyniera

ds. rozwiązań DRM i CDN, z których każda posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w

przedmiotowym zakresie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji ww. osób. 5. Dysponują lub będą dysponować

infrastrukturą typu CDN służącą do dystrybucji treści, która to posiada następujące parametry: 1) jest w stanie

obsłużyć ruch nie mniejszy niż 400 Gbps, 2) jest redundantna – awaria jednego elementu nie może spowodować́

niedostępności sygnału lub znaczącego pogorszenia wydajności, 3) posiada architekturę̨ rozproszoną oraz składa się z

niezależnych węzłów rozproszonych geograficznie, mających własne podłączenia do publicznej sieci

telekomunikacyjnej. 6. Potwierdzą posiadanie ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem Zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 złotych (pięć

milionów złotych). Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia brak

podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1. powyżej musi spełniać każdy z Wykonawców odrębnie. Warunki

opisane w ust. 2 - ust. 6 powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Zamówienia. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w ust. 2 - ust. 6 powyżej może polegać

na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy. Ocena czy Wykonawca nie podlega

wykluczeniu z ww. powodów zostanie dokonana na podstawie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ,

dołączonego do oferty złożonej w przedmiotowym Postępowaniu. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o

których mowa powyżej może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1

Ustawy. Zamawiający bada czy wobec podmiotu, na zdolnościach którego polega Wykonawca nie zachodzą podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – pkt 22) Ustawy. Zamawiający wymaga od wykonawców

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Określenie warunków: 2. Posiadają zdolności zawodowe

niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia, tj: 1) do przetwarzania i transkodowania formatów stosowanych w

branży filmowej, tj: formatu DPX 10 bit log, pakietu DCP oraz DCDM tiff 16 bit, 2) do implementacji i uruchomienia

rozwiązań multi DRM, wspierających jednocześnie technologie: Google Widevine, Apple FairPlay, Microsoft

PlayReady, 3) do tworzenia multimedialnych witryn VOD w architekturze RWD (responsive web design) ze

szczególnym uwzględnieniem standardu WCAG AAA, 4) do integracji poprzez API z systemami multimedialnego

archiwum/repozytorium cyfrowego, 5) do tworzenia systemów zarządzania treścią, kodowania i dystrybuowania

plików wideo w celu udostępniania użytkownikom w Internecie (OTT, VOD), 6) do tworzenia witryn w architekturze

RWD (responsive web design) z uwzględnieniem najnowszych trendów, odznaczających się wysoką użytecznością,

bazujących na najlepszych wzorcach z dziedziny user experience, 7) do tworzenia rozwiązań zgodnych z:normami

WCAG 2.0 na poziomie AAA, spełniających wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 3.

„W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym

okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej

dwie usługi, z których każda polegała na: - wdrożeniu serwisu OTT lub VOD bazującego na witrynie www bądź

dedykowanej aplikacji, w zakres której wchodziło wykonanie oprogramowania i wdrożenie cyfrowej platformy

streamingowej lub aplikacji działającej i dostępnej publicznie (przez dostępną publicznie Zamawiający rozumie

stronę, którą jest w stanie obejrzeć lub aplikację, którą może pobrać). Rozwiązanie to musi być zastosowane
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komercyjnie u przynajmniej jednego operatora obsługującego ponad 3 000 000 widzów rocznie (logi systemowe,

zarejestrowane konta), - stworzeniu frontendu cyfrowej platformy streamingowej w wersji na ekrany komputerowe

oraz w wersji responsywnej dostosowanej do urządzeń mobilnych, tj. tablet i smartfon oraz dedykowanej aplikacji,

- stworzeniu backendu cyfrowej platformy streamingowej lub dedykowanej aplikacji, - importowaniu treści z

odrębnego systemu informatycznego oraz ich publikacji na stronie internetowej. 4. Dysponują lub będą

dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia w postaci zespołu składającego się z co najmniej

czterech osób, w tym 2 programistów backend i 1 programistę frontend oraz inżyniera ds. rozwiązań DRM i CDN,

z których każda posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji ww. osób. 5. Dysponują lub będą dysponować infrastrukturą typu

CDN służącą do dystrybucji treści, która to posiada następujące parametry: 1) jest w stanie obsłużyć ruch nie

mniejszy niż 400 Gbps, 2) jest redundantna – awaria jednego elementu nie może spowodować́ niedostępności

sygnału lub znaczącego pogorszenia wydajności, 3) posiada architekturę̨ rozproszoną oraz składa się z niezależnych

węzłów rozproszonych geograficznie, mających własne podłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe: O udzielenie Zamówienia mogą

ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie Zamówienia na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt 23) Ustawy Pzp. 2. Posiadają zdolności zawodowe niezbędne do wykonania

przedmiotu Zamówienia, tj: 1) do przetwarzania i transkodowania formatów stosowanych w branży filmowej, tj:

formatu DPX 10 bit log, pakietu DCP oraz DCDM tiff 16 bit, 2) do implementacji i uruchomienia rozwiązań multi

DRM, wspierających jednocześnie technologie: Google Widevine, Apple FairPlay, Microsoft PlayReady, 3) do

tworzenia multimedialnych witryn VOD w architekturze RWD (responsive web design) ze szczególnym

uwzględnieniem standardu WCAG AAA, 4) do integracji poprzez API z systemami multimedialnego

archiwum/repozytorium cyfrowego, 5) do tworzenia systemów zarządzania treścią, kodowania i dystrybuowania

plików wideo w celu udostępniania użytkownikom w Internecie (OTT, VOD), 6) do tworzenia witryn w

architekturze RWD (responsive web design) z uwzględnieniem najnowszych trendów, odznaczających się wysoką

użytecznością, bazujących na najlepszych wzorcach z dziedziny user experience, 7) do tworzenia rozwiązań

zgodnych z: normami WCAG 2.0 na poziomie AAA, spełniających wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z

dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.

U. z 2017 r. poz. 2247). 3.„W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

wykonują należycie, co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na: - wdrożeniu serwisu OTT lub VOD

bazującego na witrynie www bądź dedykowanej aplikacji, w zakres której wchodziło wykonanie oprogramowania i

wdrożenie cyfrowej platformy streamingowej lub aplikacji działającej i dostępnej publicznie (przez dostępną

publicznie Zamawiający rozumie stronę, którą jest w stanie obejrzeć lub aplikację, którą może pobrać).

Rozwiązanie to musi być zastosowane komercyjnie u przynajmniej jednego operatora obsługującego ponad 3 000

000 widzów rocznie (logi systemowe, zarejestrowane konta), - stworzeniu frontendu cyfrowej platformy

streamingowej w wersji na ekrany komputerowe oraz w wersji responsywnej dostosowanej do urządzeń mobilnych,

tj. tablet i smartfon oraz dedykowanej aplikacji, - stworzeniu backendu cyfrowej platformy streamingowej lub

dedykowanej aplikacji, - importowaniu treści z odrębnego systemu informatycznego oraz ich publikacji na stronie
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internetowej. 4. Dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia w postaci

zespołu składającego się z co najmniej czterech osób, w tym 2 programistów backend i 1 programistę frontend

oraz inżyniera ds. rozwiązań DRM i CDN, z których każda posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie

zawodowe w przedmiotowym zakresie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji ww. osób. 5. Dysponują lub

będą dysponować infrastrukturą typu CDN służącą do dystrybucji treści, która to posiada następujące parametry:

1) jest w stanie obsłużyć ruch nie mniejszy niż 400 Gbps, 2) jest redundantna – awaria jednego elementu nie

może spowodować́ niedostępności sygnału lub znaczącego pogorszenia wydajności, 3) posiada architekturę̨

rozproszoną oraz składa się z niezależnych węzłów rozproszonych geograficznie, mających własne podłączenia

do publicznej sieci telekomunikacyjnej. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy

realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje

dodatkowe: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z

Postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – pkt 23) Ustawy Pzp. 2. Posiadają

zdolności zawodowe niezbędne do wykonania przedmiotu Zamówienia, tj: 1) do przetwarzania i transkodowania

formatów stosowanych w branży filmowej, tj: formatu DPX 10 bit log, pakietu DCP oraz DCDM tiff 16 bit, 2)

do implementacji i uruchomienia rozwiązań multi DRM, wspierających jednocześnie technologie: Google

Widevine, Apple FairPlay, Microsoft PlayReady, 3) do tworzenia multimedialnych witryn VOD w architekturze

RWD (responsive web design) ze szczególnym uwzględnieniem standardu WCAG AAA, 4) do integracji poprzez

API z systemami multimedialnego archiwum/repozytorium cyfrowego, 5) do tworzenia systemów zarządzania

treścią, kodowania i dystrybuowania plików wideo w celu udostępniania użytkownikom w Internecie (OTT,

VOD), 6) do tworzenia witryn w architekturze RWD (responsive web design) z uwzględnieniem najnowszych

trendów, odznaczających się wysoką użytecznością, bazujących na najlepszych wzorcach z dziedziny user

experience, 7) do tworzenia rozwiązań zgodnych z: normami WCAG 2.0 na poziomie AAA, spełniających

wymogi Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 3. W okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,

wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej dwie

usługi, z których każda polegała na: wdrożeniu serwisu OTT lub VOD bazującego na witrynie www bądź

dedykowanej aplikacji, w zakres której wchodziło wykonanie oprogramowania i wdrożenie cyfrowej platformy

streamingowej lub aplikacji działającej i dostępnej publicznie (przez dostępną publicznie Zamawiający rozumie

stronę, którą jest w stanie obejrzeć lub aplikację, którą może pobrać). Rozwiązanie to musi być zastosowane

komercyjnie u przynajmniej jednego operatora obsługującego ponad 3 000 000 widzów rocznie (logi systemowe,

zarejestrowane konta), stworzeniu frontendu cyfrowej platformy streamingowej w wersji na ekrany komputerowe

oraz w wersji responsywnej dostosowanej do urządzeń mobilnych, tj. tablet i smartfon lub dedykowanej

aplikacji, stworzeniu backendu cyfrowej platformy streamingowej lub dedykowanej aplikacji, importowaniu

treści z odrębnego systemu informatycznego oraz ich publikacji na stronie internetowej. 4. Dysponują lub będą

dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia w postaci zespołu składającego się z co najmniej

czterech osób, w tym 2 programistów backend i 1 programistę frontend oraz inżyniera ds. rozwiązań DRM i

CDN, z których każda posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji ww. osób. 5. Dysponują lub będą dysponować infrastrukturą typu
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CDN służącą do dystrybucji treści, która to posiada następujące parametry: 1) jest w stanie obsłużyć ruch nie

mniejszy niż 400 Gbps, 2) jest redundantna – awaria jednego elementu nie może spowodować́ niedostępności

sygnału lub znaczącego pogorszenia wydajności, 3) posiada architekturę̨ rozproszoną oraz składa się z

niezależnych węzłów rozproszonych geograficznie, mających własne podłączenia do publicznej sieci

telekomunikacyjnej. 6. Potwierdzą posiadanie ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż

5.000.000,00 złotych (pięć milionów złotych). Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie Zamówienia brak podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1. powyżej musi spełniać każdy z

Wykonawców odrębnie. Warunki opisane w ust. 2 - ust. 6 powyżej może spełniać łącznie grupa Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których

mowa w ust. 2 - ust. 6 powyżej może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.

22a ust. 1 Ustawy. Ocena czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z ww. powodów zostanie dokonana na

podstawie oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, dołączonego do oferty złożonej w

przedmiotowym Postępowaniu. Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa powyżej może

polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy. Zamawiający bada

czy wobec podmiotu, na zdolnościach którego polega Wykonawca nie zachodzą podstawy wykluczenia, o

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – pkt 22) Ustawy. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w

ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych

osób: Tak
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