MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYREKTOR GENERALNY
Jarosław Szajner

Warszawa, dn. 28 czerwca 2019r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian w gruncie i
stropodachu (część 1) oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej (część 2) w budynku biurowym
zlokalizowanym w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, w ramach projektu pn. „Wzrost efektywności
energetycznej poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w
Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie” (znak sprawy: BOU-IV.272.31.2019)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018, poz. 1986, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że zamawiający dokonuje zmian w treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę:
1. rozdziału IV ust. 1 pkt 1 lit. c) tiret i) nadając mu następujące brzmienie:
i) że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
a. w ramach części I zamówienia: co najmniej dwie roboty budowlane polegające
na dociepleniu budynków o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
(słownie: dwustu tysięcy złotych). Wykonawca winien wykazać, że ww. roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
b. w ramach części II zamówienia: co najmniej dwie roboty budowlane polegające
na wymianie stolarki okiennej o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
(słownie: dwustu tysięcy złotych). Wykonawca winien wykazać, że ww. roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
2. rozdziału V ust. 4 pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące
brzmienie:
2) wykazu wykonanych robót budowlanych, w okresie 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty przedstawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (wzór wykazu
wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SIWZ);
3. załącznika nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który przyjmuje brzmienie
zgodne z treścią załącznika do niniejszego pisma;
4. rozdziału IX ust. 2 i 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając im następujące
brzmienie:

„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.272.31.2019 – wykonanie robót budowlanych
polegających na dociepleniu ścian w gruncie i stropodachu (część 1) oraz wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej (część 2) w budynku biurowym zlokalizowanym w Siedlcach
przy ul. Piłsudskiego 38, w ramach projektu pn. „Wzrost efektywności energetycznej
poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w
Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”
Nie otwierać przed 15 lipca 2019r. przed godz. 10:00.
3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy
pl. Bankowym 3/5, lub w sekretariacie Biura Obsługi Urzędu (00-950 Warszawa, pl. Bankowy
3/5), pok. 52, w terminie do dnia 15 lipca 2019r. do godz. 09:00.”
5. rozdziału XI ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące
brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 15 lipca 2019r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 230.”
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

BOU-IV.272.31.2019

Załącznik nr 8 do SIWZ
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
część zamówienia………..

L.p.

Przedmiot roboty budowlanej

Data wykonania robót
(od – do)

Podmiot na rzecz którego robota
budowlana była realizowana

Wartość wykonanej
roboty budowlanej

1

2

3

Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wykazu wykonanych robót budowlanych, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, dowody określające czy te roboty
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty przedstawione przez podmiot na rzecz którego roboty były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

