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Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Usługę przeprowadzenia 

kampanii informacyjno – promocyjnej szerokiego zasięgu dotyczącej 18-lecia Funduszy 
Europejskich na Mazowszu” (nr sprawy: WZP/WIPFE/U-332-11/22) 

 
 
 W związku z wniesionym zapytaniem do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, 
działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 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) udziela poniższych odpowiedzi:  
 
Pytanie nr 2 do SWZ „DZIEŃ DOBRY, BRALIŚMY UDZIAŁ W SZACOWANIU KWOT ZAMÓWIENIA                       

O IDENTYCZNYCH PARAMETRACH, JEDNAK W PUNKCIE 4.1.1. OGŁOSZENIA                       
O ZAMÓWIENIU JEST INFORMACJA, ŻE NIE PRZEPROWADZONO KONSULTACJI 
RYNKOWYCH PRZED WSZCZĘCIEM POSTĘPOWANIA. CO TO OZNACZA?                        
CZY PRZEPROWADZONE WCZEŚNIEJ KONSULTACJE NIE ZOSTAŁY WZIĘTE POD 
UWAGĘ?” 
 

Odpowiedz nr 2 do SWZ W przedmiotowym postępowaniu nie przeprowadzano działań, które mogłyby 
być uznane za zgodne z definicją wynikającą z ustawy P.z.p. konsultacje rynkowe. 
Zamawiający przed ogłoszeniem postępowania przeprowadził natomiast 
dwukrotnie szacowanie wartości zamówienia, w wyniku których zmodyfikował 
zakres OPZ, a modyfikacje te polegały na rezygnacji z niektórych pierwotnie 
założonych elementów Kampanii i/lub zmniejszenie lub zwiększenie 
ilości/liczby/zakresu poszczególnych działań. Zamawiający nie zmieniał zakresu 
zamówienia, kierując się sugestiami Wykonawców, tylko biorąc pod uwagę swój 
budżet oraz zaproponowane przez kilku Wykonawców szacunkowe wyceny 
zamówienia, których wartość była zbliżona do wartości budżetu, jakim dysponuje 
Zamawiający. 
 

Pytanie  nr 3 do SWZ „JAK TRAKTOWAĆ KWOTĘ WIDNIEJĄCĄ JAKO WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA? CZY JEST 
TO KWOTA SZACOWANA, CZY GRANICZNA I MA OGRANICZYĆ JAKOŚĆ REALIZACJI 
DO TEJ WŁAŚNIE SUMY, CZYLI CZY TO JEST MAKSYMALNA KWOTA, JAKĄ 
ZLECENIODAWCA PRZEZNACZY NA REALIZACJĘ CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA I W NIEJ 
MAJĄ SIĘ ZMIEŚCIĆ WSZYSTKIE PARAMETRY REALIZACYJNE I PRODUKCYJNE?” 
 

Odpowiedz  nr 3 do SWZ Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00154772/01                
w sekcji IV pkt 4.1.5 podał wartość szacunkową netto zamówienia. Zgodnie  
z art. 222 ust 4 ustawy  P.z.p. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, 
udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację                 
o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ oraz 
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/   ww. kwotę po  terminie składania 
ofert a  przed terminem otwarcia ofert. 

 

https://bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/
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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. 286 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy P.z.p., Zamawiający zmienia zapisy SWZ  

w poniższy sposób: 
 
Zmiana nr 4 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 29.06.2022 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, 
w którym upływa termin składania ofert” 

 
Zmiana nr 5 do SWZ 

 
Zmianie ulega treść pkt 27.4 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
27.4 „Termin składania ofert upływa w dniu 31.05.2022 r., o godz. 10:00” 
 

Zmiana nr 6 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 30.1 SWZ, który  otrzymuje następujące brzmienie: 
 
30.1 „Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu, w dniu 31.05.2022 r., 

o godz. 10:30 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. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Justyna Olędzka – Kwiecińska 
tel. 22 542 25 15 
email: j.oledzka@mazowia.eu 
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