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Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostosowanie i bieżącą 

obsługę Systemu Informatycznego MEWA 2.0 na potrzeby  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2021 – 2027” (nr sprawy: WZP/WI/U-332-36/21) 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, 
działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych (dalej Zamawiający) udziela poniższych odpowiedzi: 
 
Pytanie nr 1: W jakim terminie Zamawiający oczekuje wykonania przebudowy istniejącego Systemu? 

 
Odpowiedz nr 1: Zamawiający zakłada, że większość prac związanych z przebudową systemu powinna 

przebiegać w okresie od momentu podpisania umowy do końca maja 2022 r. W tym 
okresie niezbędne jest wprowadzenie zmian lub dodanie funkcjonalności w następujących 
obszarach:  

 moduł naborów o dofinansowanie, w tym wprowadzenie elektronicznych wzorów 
wniosków o dofinansowanie,  

 przebieg procesów oceny wniosków o dofinansowanie,  
 eksportu danych z systemu LSI do systemu krajowego SL 2021. 

 

Pytanie nr 2: W jakim terminie Zamawiający przewiduje zlecenia gwarantowanych 400 roboczogodzin 
w ramach Zadania 1?  
 

Odpowiedz nr 2: Zamawiający szacuje, że gwarantowane 400 roboczogodzin zostanie wykorzystane na 
zlecenie prac w ramach początkowego etapu projektu, tj. zadań związanych z przebudową 
systemu, o których mowa w odpowiedzi na pytanie 1. 
 

Pytanie nr 3: Czy w ramach gwarantowanych 400 roboczogodzin Zamawiający oczekuje wykonania 
przebudowy istniejącego Systemu? 
 

Odpowiedz nr 3: W ramach gwarantowanych 400 godzin Zamawiający planuje zlecić prace na część z zadań 
związanych z przebudową systemu. 
 

Pytanie nr 4: Czy w ramach uzgodnienia Stron w zakresie zakresu, czasu i terminu wykonania Zleceń  
w ramach Zadania I (§3 pkt 6 Projektu Umowy) Zamawiający będzie uwzględniał 
propozycję Wykonawcy odnośnie czasu i terminu realizacji danego Zlecenia? Jakie 
działanie podejmie Zamawiający w przypadku kiedy pomiędzy Stronami w zakresie danego 
Zlecenia wystąpią istotne rozbieżności odnośnie czasu i terminu realizacji. 
 

Odpowiedz nr 4: Zamawiający będzie brał pod uwagę opinię Wykonawcy w określaniu terminów zleceń,  
przy czym Zamawiający zastrzega, że będzie dążył do tego by realizacja kluczowych prac 
związanych z przebudową systemu nastąpiła w terminie umożliwiającym uruchomienie go 
od czerwca 2022 r. W przypadku wystąpienia istotnych rozbieżności w odniesieniu do 
terminu realizacji zlecenia, Zamawiający będzie dążył do wypracowania rozwiązania 
gwarantującego realizację prac zgodnie z założonym harmonogramem, ale 
akceptowalnego przez obie Strony. 
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Niniejsze odpowiedzi zostaną niezwłocznie doręczone Wykonawcom, którzy otrzymali SWZ w formie 
elektronicznej oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Udzielone wyjaśnienia zostaną 
dołączone do SWZ i będą stanowiły jej integralną cześć.  
 

Zgodnie z art. 137 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy P.z.p., Zamawiający zmienia zapisy SWZ w poniższy 
sposób: 
 
Zmiana nr 1 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 12 SWZ, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

12. „Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia  
31.12.2024 r. lub do wyczerpania całkowitej kwoty wynagrodzenia 
przewidzianego Umową, w zależności od tego, która z tych okoliczności 
nastąpi wcześniej. Zamawiający zakłada, że większość prac związanych  
z przebudową systemu powinna przebiegać w okresie od momentu 
podpisania umowy do końca maja 2022 r. Zamawiający zastrzega, że będzie 
dążył do tego by realizacja kluczowych prac związanych z przebudową 
systemu nastąpiła w terminie umożliwiającym uruchomienie go od czerwca 
2022 r.” 
 

Zmiana nr 2 do SWZ Zmianie ulega treść pkt V Załącznika nr 2 do SWZ – Opisu przedmiotu 
zamówienia, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
„Przedmiot zamówienia określony w Umowie będzie wykonywany na podstawie 
Zleceń prac do wykonania oraz w oparciu o zgłoszenia dokonywane przez 
przedstawicieli Zamawiającego. Ze względu na krytyczność usług świadczonych 
przez system MEWA 2.0, Zamawiający wymaga, aby gotowość do rozpoczęcia 
prac trwała od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 31.12.2024 roku 
lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia przewidzianego Umową na Zadanie, 
w zależności od tego, która z tych okoliczności nastąpi wcześniej. Zamawiający 
zakłada, że większość prac związanych z przebudową systemu powinna 
przebiegać w okresie od momentu podpisania umowy do końca maja 2022 r. 
Zamawiający zastrzega, że będzie dążył do tego by realizacja kluczowych prac 
związanych z przebudową systemu nastąpiła w terminie umożliwiającym 
uruchomienie go od czerwca 2022 r.” 
 

Zmiana nr 3 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 19.1.1.3, 19.1.1.5, 19.2.1, 20.1.8, 20.3.3, 25.2, 25.11, 
25.12.6, 25.12.10, 25.12.11, 25.12.14, 25.13, 27.1 SWZ. Zmiana w każdym  
ww. punkcie polega na dopuszczeniu podpisywania wszystkich oświadczeń  
lub/i dokumentów wyłącznie za pomocą kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, bez możliwości korzystania z podpisu zaufanego  
lub osobistego. Zgodnie z art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej  
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym (eIDAS) "kwalifikowany podpis elektroniczny” oznacza 
zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą 
kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera 
się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego" – w świetle 
powyższej definicji ePUAP nie jest certyfikowanym podpisem kwalifikowanym. 
 

Zmiana nr 4 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 34.4 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
34.4 „Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty” 
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Zmiana nr 5 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 90 dni, 

tj. do dnia 18.02.2022 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 
dzień, w którym upływa termin składania ofert” 

 
Zmiana nr 6 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 27.4 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
27.4 „Termin składania ofert upływa w dniu 22.11.2021 r., o godz. 12:00” 
 

Zmiana nr 7 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 30.1 SWZ, który  otrzymuje następujące brzmienie: 
 
30.1 „Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu, w dniu  

22.11.2021 r., o godz. 12:30 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 – Sprostowania, 
wszystkie modyfikacje zostaną również przekazane niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali 
SWZ w formie elektronicznej. 
 
 

Z upoważnienia p.o. Dyrektora  
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
Michał Kosior 
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych 
/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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