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Warszawa, 28 lipca 2022 r. 

Znak Sprawy: MCPS.ZP/PG/351-61/2022 TP/U/S 

       

Uczestnicy postępowania 

 

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

o wartości mniejszej niż progi unijne, tj. wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro 

prowadzonym w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI  

na usługę pn.: „Przygotowanie i realizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień 

w województwie mazowieckim wraz z obsługą logistyczną” 

Zamawiający – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w 

związku z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 

2021 r., poz. 1129), informuje o modyfikacji treści SWZ 

1. Zamawiający dokonuje korekty treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w w/w 

postępowaniu w następującym zakresie: 

§ 4 ust. 2 SWZ: 

Treść przed zmianą: 

„Symbole CPV:  

80510000-2 seminaria szkolenia specjalistycznego 
55120000-7 usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 

55270000-3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe 

80420000-4 elerning” 

Treść po zmianie: 

„Symbole CPV:  

80510000-2 usługi szkolenia specjalistycznego 
55120000-7 usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 

55270000-3 usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe 

80420000-4 elerning” 

 

§ 8 SWZ: 

Treść przed zmianą: 

„Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu 

umowy w terminie 90 dni od jej zawarcia nie później niż do 15 listopada 2022 roku.” 
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Treść po zmianie: 

„Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu 

umowy w terminie 70 dni od jej zawarcia nie później niż do 15 listopada 2022 roku.” 

 

2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że:  

1) termin składania ofert nie ulega zmianie  

2) termin otwarcia ofert nie ulega zmianie  

3) termin związania ofertą nie ulega zmianie 

 

 

z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej 

/-/ 

Piotr Lejzerowicz 


