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Warszawa, dn. 09 października 2019r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wymiana centralnego ogrzewania w budynku magazynowym zlokalizowanym
w Zielonce przy ul. 11 Listopada 2 w ramach przedsięwzięcia „Wzrost efektywności energetycznej
poprzez termomodernizację trzech budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce,
Radomiu oraz Siedlcach pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014
– 2020 (znak sprawy: BOU-IV.272.55.2019)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018, poz. 1986, z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego wpłynęły do zamawiającego pytania dot. treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, które prezentuję poniżej wraz z odpowiedziami:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza łączenie rur stalowych poprzez system prasowany a nie spawany?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem OPZ pkt 8 „Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu łączenia rur stalowych oraz
zmianę grzejników opisanych w projekcie pod warunkiem wykonania nowych obmiarów doborowych
przez osobę posiadającą uprawnienia. Niezależnie od powyższego koniecznym będzie uzyskanie
pisemnej zgody na wprowadzenie przedmiotowych zmian do Projektanta (za pośrednictwem
Zamawiającego)”.
Pytanie 2:
Mając na uwadze termin zakończenia zadania (15.11.2019) oraz termin otwarcia ofert (15.10.2019) a
także zapisy umowy dotyczące przekazania terenu budowy, zgłoszenia do odbioru końcowego a
przede wszystkim procedurę wyłonienia wykonawcy i podpisania z nim umowy to termin 15.11.2019
jest terminem zupełnie nierealnym. Zakładając otwarcie ofert w dniu 15.10.2019, do dnia 18.10.2019
wykonawcy mogą składać oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (zakładając, iż wszyscy
złożą do tego terminu i nie będzie konieczności wzywania Wykonawcy do złożenia oświadczenia w
trybie art. 26 ust. 3). W dniu 21.10.2019 Zamawiający może wezwać ofertę najkorzystniejszą do
złożenia dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wybór oferty
25.10.2019, podpisania umowy 31.10.2019, zgłoszenie zakończenia prac na 7 dni roboczych przed
terminem zakończenia (paragraf 2 ust. 3 umowy) tak żeby Zamawiający zdążył odebrać prac bowiem
terminu podpisania protokołu bezusterkowego odbioru jest terminem końcowym zgodnie z
umową (paragraf 2 ust. 3 umowy). Tak więc Wykonawcy pozostaje termin wykonania zamówienia od
4 do 5 listopada 2019 roku. Wobec powyższego termin realizacji prac jest nierealny i oczekujemy jego
zmiany.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zmienia termin realizacji zamówienia na 16 grudnia 2019 r.
Pytanie 3:
W jaki czasie Nadzór Inwestorski dokona akceptacji kart materiałowych?
Odpowiedź:
Niezwłocznie, nie później jednak niż do 3 dni roboczych.
Pytanie 4:
Jaka będzie dostępność obiektu w weekendy, czy będzie możliwe prowadzenie prac?
Odpowiedź:
Brak możliwości wykonywania prac w weekendy, w przypadku zaistnienia konieczności wydłużenia
godzin funkcjonowania budynku, Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na prace w godzinach
8.00- 20.00.
Pytanie 5:
Do kogo należy zabezpieczenie sprzętu zgromadzonego na obiekcie przed niedogodnościami
związanymi z prowadzonymi pracami?
Odpowiedź:
Odpowiedzialność leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie 6:
Kogo obciąża koszt i ryzyko przestawiania mebli oraz innego wyposażania obiektu w przypadku kolizji
z prowadzonymi pracami?
Odpowiedź:
Odpowiedzialność (koszt i ryzyko) leży po stronie Wykonawcy.
Pytanie 7:
Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie socjalne dla pracowników czy tez należy ustawić zaplecze
kontenerowe?
Odpowiedź:
Zamawiający udostępni pomieszczenie socjalne dla pracowników.
Pytanie 8:
W jakich godzinach będzie można prowadzić prace?
Odpowiedź:
Prace będą wykonywane od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 16.00. W przypadku zaistnienia
konieczności wydłużenia godzin funkcjonowania budynku, Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody
na prace w godzinach 8.00- 20.00.
Pytanie 9:
Czy złom z demontażu należy przekazać Zamawiającemu czy też dokonać jego utylizacji?
Odpowiedź:
Zapewnienie utylizacji materiałów (w tym złomu), pochodzących z rozbiórek i demontaży leży po
stronie Wykonawcy.
Ponadto 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 III nadając mu następujące brzmienie:
ROZDZIAŁ III.
Termin wykonania zamówienia
Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 16 grudnia 2019.
2. wzoru umowy o zamówienie publiczne, stanowiącej załącznik nr 1a do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, nadając mu brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszego
pisma
3. 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.272.55.2019 – wymiana centralnego ogrzewania w
budynku magazynowym zlokalizowanym w Zielonce przy ul. 11 Listopada 2 w ramach
przedsięwzięcia „Wzrost efektywności energetycznej poprzez termomodernizację trzech
budynków użyteczności publicznej położonych w Zielonce, Radomiu oraz Siedlcach
pozostających w trwałym zarządzie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014 – 2020
Nie otwierać przed 16 października 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 16 października 2019r do godz. 09:00.”
4. rozdziału XI ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące
brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 16 października 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.
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