
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Departament Organizacji  
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 
tel. (22) 31-41-668, fax: (22) 31-41-670 
e-mail: luiza.buze@mazovia.pl 
www.mazovia.pl 

 

 

 

 

ES-NR-IV.ZP.D.272.90.2021.LB  Warszawa, dnia 4 stycznia 2022 r.                                                                                                                                                    
 

 

 
 
 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
 
Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 

zamówienia (SWZ) w postępowaniu na dostawę oprogramowania edukacyjnego wspierającego naukę dla szkół 

podstawowych i średnich wraz z przeprowadzeniem instruktaży dla nauczycieli z obsługi oprogramowania.  

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści SWZ: 

Pytanie 1:  

Ze 130 pozycji, 11 szkół już posiada licencję programu edukacyjnego odpowiadającego przedmiotowi zamówienia. Czy 

to zmienia jakoś reguły postępowania ? Oferta ma być złożona dla 100 jednostek na początek. 

Odpowiedź: 

Tak, Wykonawca składa ofertę zgodnie z warunkami zamówienia. Dopiero po wyłonieniu wykonawcy nastąpi 

weryfikacja szkół, a warunki na jakich nastąpi rozliczenie są opisane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w 

projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący 

sposób:  

W § 7 Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., ust. 1 pkt 1 lit. c SWZ 

otrzymuje brzmienie: 

„c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054)”. 

 

 

Zgodnie z art. 135 ust. 6 i art. 137 ust. 2 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści specyfikacji 

warunków zamówienia oraz załącznikami zostaną udostępnione na stronie Platformy Zakupowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/mazovia prowadzonego postępowania i będą stanowić jej integralną część. 
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