Warszawa, 2 grudnia 2016 r.

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej „Przebudowa budynku w Warszawie przy al. Solidarności 81 w celu stworzenia
strefy obsługi klienta” zwanej Punktem Obsługi Klientów (POK)” oznaczonym numerem BA-I.272.14.2016
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1) w rozdziale III ust. 15 SIWZ Zamawiający poprawia oczywistą omyłkę pisarską w treści zapisu
„Wykonawca we własnym zakresie (...)”, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający we własnym zakresie uzyska pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w obiekcie
zabytkowym oraz pozwolenia na budowę. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wniesienia zmian
w dokumentacji niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wymaganych przez organy
wydające decyzje”
2) w rozdziale XI ust. 11 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach. Kopertę
zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru”:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Biuro Administracyjne
oferta na
„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Przebudowa budynku w Warszawie przy
al. Solidarności 81 w celu stworzenia strefy obsługi klienta” zwanej Punktem Obsługi Klientów
(POK)”
Nie otwierać przed dniem 06.12.2016 r. godz. 10:30
b) w rozdziale XII ust. 1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 06.12.2016 r. do
godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego – Biuro Administracyjne w pokoju nr 52”.
c) w rozdziale XII ust. 2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 06.12.2016 r., o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego
w pokoju nr 183”.
Jednocześnie informuję, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 06.12.2016 r. godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 06.12.2016 r. o godz. 1030.
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