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Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego 

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

dostępu do sieci Internet dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych” (nr sprawy: 
WZP.331-1-3/23.U.WI) 

 
 

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: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy cena oferty ma uwzględniać  

tzw. „koszty budynkowe” wynikające z zestawienia usługi? 
 

Odpowiedz nr 1: Zgodnie z § 5 ust. 4 Projektu umowy (dla każdej części przedmiotu zamówienia) 
„Wynagrodzenie Wykonawcy przewidziane niniejszą Umową wyczerpuje wszelkie jego 
roszczenia z tytułu realizacji niniejszej Umowy”. Wynagrodzenie Wykonawcy składa się  
z elementów wskazanych w § 4 ust. 2 i 3 Projektu umowy, tj. z miesięcznej opłaty za usługę 
dostępu do sieci Internet (usługa będzie świadczona przez okres 24 miesięcy) oraz 
jednorazowej opłaty instalacyjnej obejmujące wszystkie koszty, jakie muszą zostać 
poniesione w związku z instalacją niezbędnej infrastruktury umożliwiającej świadczenie 
usług. Zamawiający wskazał w pkt 1 lit. m) (dla Części 1 i 2) oraz w pkt 1 lit. k) (dla Części  
3 – 7) Opisu przedmiotu zamówienia, że „Wszelkie ewentualne koszty związane  
z uzyskaniem przez Zamawiającego dostępu do sieci Wykonawcy z tytułu uruchomienia 
usługi transmisji danych i dostępu do Internetu Wykonawca skalkuluje w jednorazowej 
opłacie instalacyjnej wpisanej do oferty”.  
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje, że jednym z elementów opłaty instalacyjnej 
mogą lub powinny być tzw. „koszty budynkowe wynikające z zestawienia usługi”, powinien 
tak określić całkowitą wartość w Tabelach 2.1 – 7 (w zależności od części, na które składana 
jest oferta), aby wskazane koszty zostały uwzględnione. 
 

Pytanie nr 2: W związku z obszernym zakresem postepowania przetargowego zwracam się z prośba  
o wydłużenie terminu składania ofert do dnia 22.02.2023 r. 
 

Odpowiedz nr 2: Z uwagi na wymagany termin rozpoczęcia świadczenia usług w Oddziałach Zamiejscowych 
Zamawiającego, Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie termin składania ofert do 
dnia 17.02.2023 r. 
 
Patrz Zmiany nr 4 – 6 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 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) zmienia zapisy SWZ w poniższy sposób: 
 
 



  

 

Strona 2 z 2 

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 18.03.2023 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 17.02.2023 r., o godz. 10:00” 
 

Zmiana nr 6 do SWZ Zmianie ulega treść pkt 30.1 SWZ, który  otrzymuje następujące brzmienie: 
 
30.1 „Otwarcie (odszyfrowanie) ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy  

e-Zamówienia, w dniu 17.02.2023 r., o godz. 10:30” 
 
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://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list 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: 
Anna Pogorzelska 
tel. 22 542 27 43 
email: a.pogorzelska@mazowia.eu 
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