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Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Świadczenie usług 

sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
w 2023 r.” (nr sprawy: WZP/WZP/U-332-52/22) 

 
 

W związku z wniesionymi zapytaniami do SWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, 
działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.; dalej ustawa P.z.p.) Zamawiający, Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych (dalej Zamawiający) udziela poniższych odpowiedzi: 

 
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający zgadza się na zmianę postanowienia pkt 8 Projektowanych postanowień 

umowy w ten sposób, aby do przedmiotowego postepowania dodać minimalny 10-dniowy 
termin liczony przed rozpoczęciem się okresu rozliczeniowego, na dostarczenie przez 
Zamawiającego do Wykonawcy listy użytkowników? 
Obecne zapisy Projektowanych postanowień umowy nie wskazują minimalnego terminu  
w jakim do Wykonawcy powinna trafić lista Użytkowników, tak aby ten miał czas na 
produkcję kart oraz dostarczenie ich do Zamawiającego. Aby uniknąć sytuacji, kiedy lista 
zostanie dostarczona np. na dzień przed rozpoczęciem się okresu rozliczeniowego, 
Wykonawca proponuje wskazanie takiego 10-dniowego terminu. 
 

Odpowiedz nr 1: Zamawiający zgodnie z argumentacją Wykonawcy w pkt 8 zmienia zapis. 
 
Patrz Zmiana nr 1 do SWZ 
 

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający zgadza się na wykreślenie punktu 12 Projektowanych postanowień 
umownych w zakresie zmiany stawki VAT? 
Projektowany zapis umowy przewiduje utrzymanie ceny brutto za dostęp do usług pomimo 
podwyżki stawki podatku VAT, na którą żadna ze Stron nie ma wpływu. Przerzucanie w tym 
zakresie odpowiedzialności i ryzyka utraty zysku, a nawet świadczenia usług poniżej 
kosztów na Wykonawcę jest działaniem dalece jednostronnym i odbiegającym od 
standardów rynkowych. Nawet Prawo zamówień publicznych w art. 436 wskazuje na 
zasady zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT, traktując zmianę 
wynagrodzenia w takim przypadku jako normę, a nie wyjątek. 
 

Odpowiedz nr 2: Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem dochodowym i dysponuje ściśle określonymi 
środkami w ramach rocznego budżetu. Powyższe postanowienie zgodnie z art. 436 nie 
mogłoby być stosowane, gdyby umowa obejmowała okres powyżej 12 miesięcy. 
Zamówienie dotyczy maksymalnie 12 miesięcy, więc Zamawiający nie wyraża zgody na 
usunięcie powyższego zapisu. 
 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści postanowienia ust. 15  Projektowanych 
postanowień umownych poprzez zamianę spójnika „i” na „lub” w wyrażeniu: …,  
z wyłączeniem zdarzeń występujących po stronie Zamawiającego i lub ewentualnych 
Partnerów Wykonawcy? 
Dotychczasowy zapis według zasad wykładni literalnej i logicznej oznacza, że wyłączone są 
spod odpowiedzialności Wykonawcy zdarzenia występując łącznie po stronie 
Zamawiającego i ewentualnych Partnerów Wykonawcy. Intencją tego zapisu jest 
wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy kiedy szkoda powstała w wyniku działania  
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lub zaniechania Zamawiającego lub ewentualnych Partnerów Wykonawcy lub obu tych 
podmiotów łącznie, stąd zastosowanie spójnika „lub” jako alternatywy łącznej wydaje się 
w pełni zasadne. 
 

Odpowiedz nr 3: Zamawiający zgodnie z argumentacją Wykonawcy w pkt 15 zmienia zapis. 
 
Patrz Zmiana nr 2 do SWZ 
 

Pytanie nr 4: Czy zamawiający zgadza się na zmianę maksymalnej wartości zmian wynagrodzenia 
określonej  w ust. 30 Projektowanych postanowień umownych z wartości 5% na 15%? 
Mając na względzie aktualną sytuację gospodarczą w kraju oraz poziom inflacji 
publikowany przez GUS i prognozy NBP, wartość 5% wydaje się wartością stanowczo zbyt 
niską w porównaniu do obecnego poziomu inflacji. Według oficjalnych informacji z GUS  
w listopadzie 2022 roku wynosiła 17,4 % licząc rok do roku. Tym samym, w ocenie 
Wykonawcy, urealnienie maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 
wydaje się w pełni zasadne. 
 

Odpowiedz nr 4: Zamawiający w odpowiedzi na argumentację Wykonawcy w pkt 30 zmienia zapis. 
 
Patrz Zmiany nr 3 i 4 do SWZ 

 
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 8 w Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowanych 

postanowieniach umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
8. „Przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego Wykonawca dostarczy, 

wskazanej przez Zamawiającego osobie, do siedziby Zamawiającego 
określoną liczbę kart uprawniających do korzystania przez pracowników  
z usług objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 2 i 3. 
Liczba kart ustalona zostanie na podstawie listy sporządzonej przez 
Zamawiającego, dostarczonej Wykonawcy minimum 10 dni przed 
rozpoczęciem okresu rozliczeniowego” 
 

Zmiana nr 2 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 15 w Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowanych 
postanowieniach umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
15. „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 

Zamawiającemu i jego pracownikom, osobom trzecim, spowodowane 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących przedmiotem 
niniejszej umowy, a także za powstałe w związku z wykonywaną przez niego 
usługą, jak również powstałe na skutek zdarzeń losowych, jeśli związane 
byłyby bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej 
prawidłowym wykonaniem, z wyłączeniem zdarzeń występujących po 
stronie Zamawiającego lub ewentualnych Partnerów Wykonawcy” 
 

Zmiana nr 3 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 30 w Załączniku nr 3 do SWZ – Projektowanych 
postanowieniach umowy, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
30. „Suma wszystkich wprowadzanych zmian wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikających ze zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  
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z realizacją Przedmiotu umowy nie może przekroczyć łącznie wartości 
stanowiącej 10% łącznej wartości wynagrodzenia określonego w umowie” 
 

Zmiana nr 4 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 36.11 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
 
36.11 „Suma wszystkich wprowadzanych zmian wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikających ze zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  
z realizacją Przedmiotu umowy nie może przekroczyć łącznie wartości 
stanowiącej 10% łącznej wartości wynagrodzenia określonego w umowie” 

 
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 30 dni, 

tj. do dnia 11.01.2023 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 13.12.2022 r., o godz. 10:00” 
 

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  

13.12.2022 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 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 


		2022-12-06T10:00:02+0000
	Not specified




