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Ogłoszenie nr 540131593-N-2019 z dnia 28-06-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 565797-N-2019
Data: 26/06/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 01327262000000,
ul. Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22)6956015,
e-mail przetarg@mazowieckie.pl, faks (22)6956019.
Adres strony internetowej (url): www.mazowieckie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli
wykonawca wykaże: i) że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej dwie
roboty budowlane dotyczące termomodernizacji 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 ii) że
dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy –
która posiada: • odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego,
tj.: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332, z późn. zm.) oraz • posiada minimum 12-miesięczne
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy; Uwaga: jeżeli wykonawca
ubiega się o udzielenie zamówienia w obu częściach, dla wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu może wykazać tę samą osobę (kierownika budowy) w ramach obu
części zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeśli wykonawca wykaże: 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; ii) że dysponuje lub
będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisku kierownika budowy – która posiada: •
odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego, tj.: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w ww. zakresie wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów – zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332, z późn. zm.) oraz • posiada minimum 12-miesięczne
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy; Uwaga: jeżeli wykonawca
ubiega się o udzielenie zamówienia w obu częściach, dla wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu może wykazać tę samą osobę (kierownika budowy) w ramach obu
części zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak. Informacje dodatkowe:
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę,
którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni terminie, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV, p. 1 ust. 1 niniejszej SIWZ (wyłącznie w zakresie
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu), tj. 1) wykazu osób, skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, a także dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług wymienionych w
wykazie (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7A do SIWZ) 2) wykazu wykonanych usług,
w okresie 3 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 usług
stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). 3) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną w SIWZ (osobno dla każdej części
zamówienia).
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać
Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IV, p. 1 ust. 1 niniejszej SIWZ
(wyłącznie w zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu), tj. 1) wykazu
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
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zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, a także dokumentami potwierdzającymi należyte
wykonanie usług wymienionych w wykazie (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7A do
SIWZ) 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) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną w SIWZ (osobno dla każdej części zamówienia).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-07-12, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą
być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-07-15, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą
być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
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