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Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Usługę wsparcia
związanego z utrzymaniem i monitorowaniem sieci oraz korelowaniem zdarzeń bezpieczeństwa
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w okresie 12 miesięcy” (nr sprawy:
WZP/WI/U-332-41/21)

W związku z wniesionymi zapytaniami do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu,
działając na podstawie art. 284 ust. 2 w zw. z ust. 3 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 załączniku nr 4 do SWZ (Oświadczenie Wykonawcy), a dokładnie w treści jest
kilkukrotnie błędnie podana nazwa zamówienia publicznego. Jest: Wynajem samochodów
osobowych na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Powinno
być: Usługę wsparcia związanego z utrzymaniem i monitorowaniem sieci oraz
korelowaniem zdarzeń bezpieczeństwa w Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
Unijnych w okresie 12 miesięcy. W związku z powyższym, prosimy o zamieszczenie
poprawnego załącznika nr 4 do tego postępowania. Jednocześnie prosimy o przedłużenie
terminu składania ofert od 2 dni tj. do 4.11.2021 do godz. 12:00.

Odpowiedz nr 1:

Zamawiający dokonuje zmiany nazwy postępowania w pkt 1 i 3 Załącznika nr 4 do SWZ –
Oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa P.z.p.) dotyczącego
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia
z postępowania. Zmieniony załącznik zostanie zamieszczony na platformie miniPortal oraz
na stronie Zamawiającego jako Załącznik nr 4 do SWZ – zmieniony.
Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Nowym
terminem składania ofert jest dzień 05.11.2021 r., do godz. 12:00, natomiast nowym
terminem otwarcia ofert jest dzień 05.11.2021 r., godz. 12:30.

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. 286 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy P.z.p., Zamawiający zmienia zapisy SWZ w poniższy
sposób:
Zmiana nr 1 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 04.12.2021 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym
upływa termin składania ofert”

Zmiana nr 2 do SWZ

Zmianie ulega treść pkt 27.4 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
27.4 „Termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2021 r., o godz. 12:00”

Zmiana nr 3 do SWZ

Zmianie ulega treść pkt 30.1 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
30.1 „Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu, w dniu
05.11.2021 r., o godz. 12:30 za pomocą funkcjonalności „deszyfruj” dostępnej dla
Zamawiającego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/”

Zmiana nr 4 do SWZ

Zamawiający dokonuje zmiany nazwy postępowania w pkt 1 i 3 Załącznika nr 4
do SWZ – Oświadczenia Wykonawcy składanego na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (dalej jako:
ustawa P.z.p.) dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
przesłanek wykluczenia z postępowania. Zmieniony załącznik zostanie
zamieszczony na platformie miniPortal oraz na stronie Zamawiającego jako
Załącznik nr 4 do SWZ – zmieniony.

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.

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

Sprawę prowadzi:
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tel. 22 542 20 92
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