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Znak sprawy: WZP/WO/D-332-40/21 

 
Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Wynajem samochodów 

osobowych na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych” (nr sprawy: 
WZP/WO/D-332-40/21) 

 
 
 Zgodnie z art. 286 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka 
Wdrażania Programów Unijnych (dalej: Zamawiający) zmienia zapisy SWZ w poniższy sposób: 
 
Zmiana nr 1 do SWZ Zmianie ulega treść pkt II.27 Załącznika nr 2.2 do SWZ – Opisu przedmiotu 

zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
27. „Usługa sprzątania wnętrza pojazdu z praniem tapicerki, maksymalnie 60 razy  

w czasie trwania umowy, (dotyczy wszystkich samochodów łącznie), doliczona do 
ceny oferty. Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna lokalizacja, w której 
Wykonawca zapewni możliwość czyszczenia wnętrza pojazdu zlokalizowana była w 
odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego (odległość liczona 
zgodnie ze wskazaniem licznika samochodowego)” 

 
Zmiana nr 2 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 24.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
24.1 „Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, tj. do 

dnia 03.12.2021 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert” 

 
Zmiana nr 3 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 27.4 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
27.4 „Termin składania ofert upływa w dniu 04.11.2021 r., o godz. 11:00” 

 
Zmiana nr 4 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 30.1 SWZ, który  otrzymuje następujące brzmienie: 

 
30.1 „Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu, w dniu 04.11.2021 r.,                        

o godz. 11:30 za pomocą funkcjonalności „deszyfruj” dostępnej dla Zamawiającego 
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/” 

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

na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ oraz 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ w formie Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, wszystkie modyfikacje 
zostaną również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ w formie 
elektronicznej. 
 

Monika Tchórznicka 
z-ca Dyrektora ds. EFRR 
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektroniczny 

 
Sprawę prowadzi: 
Justyna Olędzka – Kwiecińska 
tel. 22 542 25 15 
fax. 22 698 31 44/57 
email: j.oledzka@mazowia.eu 
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