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Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

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

66 szkoleń z zakresu ewidencji księgowej, Prawa zamówień publicznych oraz podatku VAT”  
(nr sprawy: WZP/WSP/U-332-39/22) 

 
 

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych (dalej Zamawiający) zmienia zapisy SWZ w poniższy sposób: 
 
Zmiana nr 3 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 16.1.4.a.a SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„O udzielenie zamówienia w każdej części mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 112 ust. 2 ustawy P.z.p., w szczególności dotyczące: zdolności technicznej  
lub zawodowej: dotyczy Części 1: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie 
wykonał należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co 
najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, tj. usługom polegającym na przeprowadzeniu szkoleń przez 
ekspertów, o wartości co najmniej 5.000,00 zł każda z usług” 
 

Zmiana nr 4 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 16.1.4.b.a SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„O udzielenie zamówienia w każdej części mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 112 ust. 2 ustawy P.z.p., w szczególności dotyczące: zdolności technicznej  
lub zawodowej: dotyczy Części 2: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie 
wykonał należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co 
najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, tj. usługom polegającym na przeprowadzeniu szkoleń przez 
ekspertów, o wartości co najmniej 5.000,00 zł każda z usług” 
 

Zmiana nr 5 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 16.1.4.c.a SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„O udzielenie zamówienia w każdej części mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 112 ust. 2 ustawy P.z.p., w szczególności dotyczące: zdolności technicznej  
lub zawodowej: dotyczy Części 3: Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie 
wykonał należycie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co 
najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, tj. usługom polegającym na przeprowadzeniu szkoleń przez 
ekspertów, o wartości co najmniej 5.000,00 zł każda z usług” 
 

Zmiana nr 6 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 16.1.4.d SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
„O udzielenie zamówienia w każdej części mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie 
podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 112 ust. 2 ustawy P.z.p., w szczególności dotyczące: zdolności technicznej  
lub zawodowej: dotyczy Części 1 – 3: Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż jedną 
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część przedmiotu zamówienia, w każdej z części może wykazać spełnienie poniższego 
warunku: „Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie wykonał należycie 
(w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje) co najmniej 2 usługi 
odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, tj. usługom polegającym na przeprowadzeniu szkoleń przez ekspertów,  
o wartości co najmniej 5,000 zł każda z usług”, za pomocą tych samych usług spełniających 
wszystkie wymagania Zamawiającego” 
 

Zmiana nr 7 do SWZ W związku z treścią Zmian nr 3 – 6 do SWZ, zmianie ulega treść Załącznika nr 5 
do SWZ – Wykazu usług. Zmieniony załącznik zostanie zamieszczony na stronie 
Zamawiającego oraz na platformie miniPortal pod nazwą 
„Wykaz_uslug_mk_zmieniony”. 

 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
Dokonane modyfikacje (w tym w zakresie zmian do Ogłoszenia 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 do dnia udzielenia niniejszych 
wyjaśnień wyrazili zainteresowanie przedmiotowym postępowaniem. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Beata Garbarczyk 
tel. 22 542 23 05 
email: b.garbarczyk@mazowia.eu 
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