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Warszawa, dn. 25 czerwca 2019 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi
polegającymi na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 w zakresie budowy windy i podnośnika” (znak
sprawy: BOU-IV.272.29.2019)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2018, poz. 1986 z późn. zm), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego
postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedzią:
Pytanie 1:
Zamawiający w sposób niezgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie
rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie
zamówienia, wymaga złożenia wraz z wykazem osób (załącznik nr 7b) dokumentów potwierdzających
należyte wykonanie usług wyszczególnionych w przedmiotowym wykazie. Powyższy zapis jest
niezgodny z ww. rozporządzeniem. Wymaganie tego typu dokumentów odnosi się jedynie do wykazu
usług i robót budowlanych, a nie wykazu usług ( vide par. 2 ust. 4 pkt. 1, 2, 10 ww. rozporządzenia).
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie wymagania zamawiającego niezgodnego z przepisami
prawa.
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 2:
W wymaganiach dotyczących zespołu, Zamawiający umieścił informację, że doświadczenie inspektora
nadzoru liczy się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Powyższy zapis
nie jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w zakresie wymagania doświadczenia dla osób biorących udział w zamówieniu ( vide par. 2
ust. 4 pkt. 10). Ponadto w kryterium oceny ofert należy wymienić dodatkowe doświadczenia inspektora

nadzoru. Rozumiemy, że w świetle powyższych zapisów inwestycje nadzorowane nie są ograniczone 3letnim okresem
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 3:
W rozdziale IV ust. 1 pkt. 1) SIWZ Zamawiający określił wymagania dotyczące zdolności technicznej lub
zawodowej dla osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji , co
najmniej 1 budowy/roboty budowlanej o wartości, co najmniej 500 000 zł brutto, realizowanej w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji której pełniła tę
funkcję od początku do końca realizacji robót; oraz powiadającą minimum 12-miesięczne
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz przez co najmniej 18 miesięcy
brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury …
Czy Zamawiający faktycznie wymaga pełnienia funkcji kierownika budowy (oprócz doświadczenia w
pełnieniu funkcji inspektora nadzoru)? Czy Zamawiający spisał omyłkowo tę funkcję mając na myśli
funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy.
Odpowiedź 3:
Zamawiający informuje, iż warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale IV ust. 1 lit. c tiret i)
przyjmuje następujące brzmienie.
i) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru w realizacji, co
najmniej 1 budowy/roboty budowlanej o wartości, co najmniej 500 000 zł brutto, realizowanej w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji której pełniła tę
funkcję od początku do końca realizacji robót; oraz posiadająca minimum 12 – miesięczne
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru oraz przez co najmniej 18
miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art.. 37c
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 20018, poz.
2067); Wykazanie, że wskazana osoba posiada doświadczenie przy większej ilości wyżej opisanych
zadań będzie premiowane dodatkowymi punktami (zgodnie z opisem kryteriów i sposobu oceny
ofert).

Jednocześnie zamawiający informuje, iż modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
została wyróżniona kolorem czerwonym.

Rozdział IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ IX.
Składanie ofert
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę .
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej
treścią bez naruszenia koperty, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz
oznaczonej w następujący sposób:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.29.2019 – pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na dostosowaniu
do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5 w zakresie budowy windy i
podnośnika.
Nie otwierać przed 28.06.2019. przed godz. 10:00.
3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, Sekretariat Biura Obsługi Urzędu, pok. 52, w
terminie do dnia 28.06.2019 do godz. 09:00.
4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
Rozdział XI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przyjmuje następujące brzmienie:
ROZDZIAŁ XI.
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 28.06.2019 o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 230.
2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy)
oraz adresy Wykonawców, a także informacje o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy, w szczególności dotyczące ceny.
4. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na swojej stronie internetowej
informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.
5. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia pozostają bez zmian.
Ponadto informuję, iż w związku z ww. zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.
Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
--//-Jarosław Szajner

