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    Warszawa, dnia 02.04.2020 r. 
Znak sprawy: WZP/WSP/U-332-12/20 

 
 

Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę maksymalnie 

107 szkoleń jednodniowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 organizowanych przez Mazowiecką Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych” (nr sprawy: WZP/WSP/U-332-12/20) 

 
 

W związku z wniesionym zapytaniem do treści SIWZ obowiązującej w przedmiotowym 
postępowaniu, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p), Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1: Wykonawca zwraca się z zapytaniem dotyczącym warunku udziału w postępowaniu 

określonego przez Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 
Zamawiający określił, iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) należycie co 
najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, tj. usługi polegające na obsłudze szkoleń, konferencji  
lub seminariów, polegającej co najmniej na wynajęciu sal konferencyjnych wraz  
z wyposażeniem oraz świadczeniu usług restauracyjnych, o wartości co najmniej 
350.000,00 zł brutto. Biorąc pod uwagę użycie przez Zamawiającego w warunku liczby 
mnogiej „szkoleń, konferencji lub seminariów” Wykonawca zwraca się z pytaniem: 
  
Ile szkoleń (konferencji lub seminariów) przeprowadzonych w ramach jednej usługi,  
o wartości usługi co najmniej 350 000,00 brutto, Zamawiający uzna za spełnienie 
warunku? Prosimy o wskazanie minimalnej ilości szkoleń / konferencji / seminariów 
który winny być wykonane w ramach jednej umowy? Czy co najmniej 5 jest 
wystarczającą liczbą? 
 

Odpowiedź nr 1: Zgodnie ze wskazanym warunkiem udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga,  
aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w realizacji usług polegających  
„na obsłudze szkoleń, konferencji lub seminariów, polegającej co najmniej na wynajęciu 
sal konferencyjnych wraz z wyposażeniem oraz świadczeniu usług restauracyjnych”. 
Należy zwrócić uwagę, że Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca był 
odpowiedzialny za całokształt przeprowadzanych szkoleń, konferencji lub seminariów. 
Wymaganie dotyczy wyłącznie kwestii obsługi polegającej na zapewnieniu: przestrzeni 
do ich organizacji (np. sal), wyposażenia niezbędnego do ich przeprowadzenia oraz 
usług cateringowych.  
 
Zamawiający stawia wymagania tylko i wyłącznie co do liczby usług (co najmniej 2) oraz 
wartości każdej z usług (co najmniej 350.000,00 zł brutto). Zamawiający nie określa ile 
minimalnie szkoleń / konferencji / seminariów powinno odbyć się w ramach jednej 
usługi. 
 

Pytanie nr 2: Na jaki czas przed wydarzeniem Wykonawca uzyska materiały do wgrania na nośniki? 
 

Odpowiedź nr 2: Materiały zostaną przesyłane Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa, w formie 
elektronicznej każdorazowo wraz ze zgłoszeniem ilości uczestników danego szkolenia na 
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dzień roboczy (najpóźniej do godziny 12:00) przed planowanym terminem szkolenia. 
 

Pytanie nr 3: Czy w obliczu obecnych ograniczeń i bezpieczeństwa zdrowia oraz życia spowodowanych 
zagrożeniem COVID-19, czy będzie możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej – 
zaszyfrowanej hasłem i podpisanej podpisem elektronicznym? 
 

Odpowiedź nr 3: Aktualnie obowiązująca ustawa Prawo zamówień publicznych nakłada na Zamawiających 
obowiązek dopuszczenia możliwości składania ofert w formie elektronicznej wyłącznie w kilku 
wskazanych przypadkach, tj. w przypadku, gdy postępowanie organizowane jest przez  
tzw. centralnego Zamawiającego (zgodnie z definicją określoną w art. 15b ust. 1 tejże ustawy)  
lub/i w przypadku, gdy wartość szacunkowa postępowania na wskazane dostawy, usługi  
lub roboty budowlane w danym roku przekracza kwotę określoną zgodnie z art. 11 ust. 8 
ustawy (dla Zamawiającego, na dzień dzisiejszy to równowartość kwoty 214.000,00 euro 
netto). 
 
W przypadku niniejszego zamówienia publicznego nie zachodzi żadna ze wskazanych 
okoliczności. W związku z powyższym, zgodnie z informacją podaną w pkt I.4 Ogłoszenia  
o zamówieniu „Zamawiający wymaga przesłania ofert wyłącznie w formie pisemnej”. 
 
Jakakolwiek zmiana w tym zakresie wiązałaby się z koniecznością unieważnienia 
postępowania, przygotowania nowej dokumentacji umożliwiającej skorzystanie  
z udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych systemu do elektronicznego 
składania ofert oraz ogłoszenie nowego postępowania. Aktualnie Zamawiający nie 
planuje unieważniać przedmiotowego postępowania. 
 

Pytanie nr 4: Czy istnieje możliwość zorganizowania 3 szkoleń w 3 salach jednocześnie, jednak  
w różnych obiektach? Czy warunek jednoczesności szkoleń odnosi się jedynie do 
przypadku kiedy sale są w tym samym obiekcie? 
 

Odpowiedź nr 4: Zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia, Zamawiający wymaga zapewnienia jednego obiektu, w którym świadczone 
będą wszystkie opisane usługi. Tym samym kryterium oceny oferty umożliwiające 
otrzymanie dodatkowych punktów za „możliwość zorganizowania 3 szkoleń w 3 salach 
szkoleniowych jednocześnie” dotyczy jednego obiektu, wskazanego w ofercie 
Wykonawcy. 
 
Zamawiający przewidział możliwość skorzystania z większej liczby obiektów jedynie  
w zakresie wskazanym w pkt 30.3.2 SIWZ  „dodanie miejsca realizacji usługi – 
warunkiem takiej zmiany jest wystąpienie sytuacji związanej z zaproponowaniem 
harmonogramu trudnego/niemożliwego do realizacji w opinii Zamawiającego  
(ze względu na brak możliwości zrekrutowania uczestników) lub/i w sytuacji związanej  
z ograniczoną dostępnością trenerów. W powyższym przypadku, Wykonawca 
zobowiązany jest zaproponować inną, niewymienioną w ofercie lokalizację,  
o standardzie nie niższym niż opisany w załączniku nr 1 do Umowy. Proponowany obiekt 
musi zostać przedstawiony pisemnie (minimalnie mailowo) wraz z opisem wszystkich 
istotnych elementów, minimalnie tych, których wymagał Zamawiający na etapie 
składania ofert. Powyższa zmiana nie może spowodować zwiększenia ceny za realizację 
przedmiotu zamówienia, nie może również wpłynąć na termin i jakość realizowanych 
usług. Do dokonania zmiany nie jest wymagane zawarcie aneksu”. 

 
Niniejsze odpowiedzi zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie 

papierowej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną 
dołączone do SIWZ i będą stanowiły jej integralną cześć. 
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Zgodnie z art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.), Zamawiający zmienia 
zapisy SIWZ następujący sposób: 

 
Zmiana nr 1 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt 12.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„Wymagany termin wykonania zamówienia: zamówienie musi zostać wykonane w okresie 

od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2021 r. Szkolenia odbywać się będą od dnia 
zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021 r. w terminach ustalonych przez 
Zamawiającego z Wykonawcą. Zamówienie musi zostać wykonane z wyłączeniem dni 

wolnych od pracy oraz sobót i niedziel” 
 

Zmiana nr 2 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt 23.1 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Miejscem składania ofert jest Biuro Podawcze Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03–301 Warszawa, parter. Terminem składania 
ofert jest dzień 16.04.2020 r., do godziny 12:00” 

 
Zmiana nr 3 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt 23.3 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:  
 

„Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74 

BIURO PODAWCZE 
 

OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY na 
 

Obsługę maksymalnie 107 szkoleń jednodniowych realizowanych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 organizowanych przez 

Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych 
 

Nr sprawy: WZP/WSP/U-332-12/20 
 

Nie otwierać przed dniem 16.04.2020 r., przed godz. 12:30” 
 
Ponadto oferty powinno się opatrzyć pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem  
i nr telefonu), a także zapieczętować w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej 
treści oraz zabezpieczyć jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert” 
 

Zmiana nr 4 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt 23.6 SIWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Miejscem otwarcia ofert jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,  

ul. Jagiellońska 74, 03–301 Warszawa, pokój nr 240, II piętro. Terminem otwarcia ofert jest 
dzień 16.04.2020 r., godzina 12:30” 

 
Zmiana nr 5 do SIWZ W SIWZ po pkt 30.4 dodany zostaje nowy pkt 30.5, który otrzymuje następujące 

brzmienie: 
 
„Zamawiający przewiduje wprowadzenie do treści zawartej umowy zmian wynikających  
z art. 142 ust. 5 ustawy P.z.p. W związku z faktem, iż umowa zostanie zawarta na okres 
dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający dopuszcza, iż zmianie może ulec wynagrodzenie 
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wprowadzona  
w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
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mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wprowadzona jeżeli wskazane 
wyżej zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę” 

 
Dotychczasowy pkt 30.5 SIWZ otrzymuje kolejny numer 30.6 SIWZ. 
 

Zmiana nr 6 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt 3 Załącznika nr 1 do SIWZ – Formularza oferty, który 
otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Zobowiązujemy się do realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego, tj. w okresie od momentu zawarcia umowy do  
20 grudnia 2021 r. Szkolenia odbywać się będą od momentu zawarcia umowy, 
najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021 r. w terminach ustalonych przez 
Zamawiającego z Wykonawcą. Zamówienie  zostanie wykonane z wyłączeniem dni 
wolnych od pracy oraz sobót i niedziel” 
 

Zmiana nr 7 do SIWZ W związku z wprowadzeniem Zmiany nr 6 do SIWZ zmianie ulega treść Załącznika 
nr 1 do SIWZ – Formularza oferty. 
 
Nowy załącznik zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego jako 
– Załącznik nr 1 do SIWZ – zmodyfikowany – Formularz oferty – zmodyfikowany. 
 

Zmiana nr 11 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt III.1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Zamówienie musi zostać wykonane w okresie od momentu zawarcia umowy do 
20 grudnia 2021 r. Szkolenia odbywać się będą od momentu zawarcia umowy, 
najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021 r. w terminach ustalonych przez 
Zamawiającego z Wykonawcą” 
 

Zmiana nr 12 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt IV.17 Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Złożenia ostatniej faktury wraz z niezbędnymi dokumentami do dnia 20 grudnia 
2021 r.” 
 

Zmiana nr 13 do SIWZ Zmianie ulega treść pkt IV.21 Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowego opisu 
przedmiotu zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Prowadzenia rejestru (w oparciu o wzór przekazany przez Zamawiającego) 
wydanych, numerowanych zaświadczeń oraz jego przekazanie po zakończeniu 
umowy (w formie wydruku oraz na nośniku danych typu pendrive, płyta CD), nie 
później niż w dniu 20 grudnia 2021 r.” 
 

Zmiana nr 14 do SIWZ Zmianie ulega treść § 2 Załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy, który 
otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Umowa będzie zrealizowana w okresie od dnia jej zawarcia do dnia 20 grudnia 
2021 r. Szkolenia odbywać się będą najpóźniej do dnia 17 grudnia 2021 r.  
w terminach ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą” 
 

Zmiana nr 15 do SIWZ Zmianie ulega treść § 7 ust. 8 Załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy, który 
otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Wykonawca zobowiązuje się do złożenia ostatniej faktury najpóźniej 
do dnia 20 grudnia 2021 r.” 
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Zmiana nr 16 do SIWZ W treści § 12 Załącznika nr 3 do SIWZ – Projektu umowy, po ust. 9 dodany zostaje  
ust. 10, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„Zamawiający przewiduje wprowadzenie do treści zawartej umowy zmian wynikających  
z art. 142 ust. 5 ustawy P.z.p. W związku z faktem, iż umowa zostanie zawarta na okres 
dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający dopuszcza, iż zmianie może ulec wynagrodzenie 
Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wprowadzona  
w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług; 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. 

Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wprowadzona jeżeli wskazane 
wyżej zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę” 

 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Dokonane modyfikacje (w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu) zostaną opublikowane  

w Biuletynie Zamówień Publicznych w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, wszystkie modyfikacje zostaną 
również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ w formie papierowej oraz 
zamieszone na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Michał Kosior 
tel. 22 542 20 92 
fax. 22 698 31 44/57 
email: m.kosior@mazowia.eu 


