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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 563058-N-2019  
Data: 21/06/2019  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Krajowy numer identyfikacyjny 14094497100000, ul. 
ul. Jagiellońska  74, 03-301  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 542 20 00, e-mail 
m.kosior@mazowia.eu, faks 0-22 698 31 57.  
Adres strony internetowej (url): http://www.mazowia.eu  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.6  
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy ramowej; 2) 
dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 4) 
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty 
ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 
ustawy P.z.p, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o 
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty; 5) 
możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia 
katalogu elektronicznego do oferty; 6) możliwości dokonania rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych; 7) 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 2. W uzupełnieniu informacji wskazanej w pkt IV.2.2 
niniejszego ogłoszenia Zamawiający informuje, że szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert 
opisano w pkt 26.2 SIWZ; 3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy P.z.p.; 4. 
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego pod adresem: http://bip.mazowia.eu/zamówienia-publiczne/; 5. Zamawiający nie określa 
standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, jak również 
nie określa w jaki sposób koszty cyklu życia zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia; 6. W celu 
umożliwienia porównania Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zachowano numerację poszczególnych 
elementów z SIWZ; 7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.07.2019 r., o godz. 10:30 w siedzibie Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, II piętro, pokój 240  
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający nie przewiduje: 1) zawarcia umowy 
ramowej; 2) dynamicznego systemu zakupów; 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej; 4) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu – wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz 
złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyników postępowania z wyjątkiem unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego na 
podstawie art. 93 ust. 4 ustawy P.z.p, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów 
przygotowania oferty; 5) możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu 
elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty; 6) możliwości dokonania rozliczeń z 
Wykonawcą w walutach obcych; 2. Zamawiający przewiduje: 1) wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w Umowie; 3. W 
uzupełnieniu informacji wskazanej w pkt IV.2.2 niniejszego ogłoszenia Zamawiający informuje, że szczegółowe 
informacje na temat kryteriów oceny ofert opisano w pkt 26.2 SIWZ; 4. Postępowanie prowadzone jest na 
podstawie art. 39 ustawy P.z.p.; 5. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania została 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://bip.mazowia.eu/zamówienia-
publiczne/; 6. Zamawiający nie określa standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech 
przedmiotu zamówienia, jak również nie określa w jaki sposób koszty cyklu życia zostały uwzględnione w opisie 
przedmiotu zamówienia; 7. W celu umożliwienia porównania Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, zachowano 
numerację poszczególnych elementów z SIWZ; 8. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 02.07.2019 r., o godz. 



10:30 w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 
Warszawa, II piętro, pokój 240  
 


