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Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej na wszystkich kondygnacjach
budynku, położonego w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 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.272.61.2019)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019, poz. 1843) 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:
Zwracamy uwagę na rozbieżność zapisów dotyczących terminu wykonania zamówienia:
 w SIWZ, ROZDZIAŁ III: do 31 marca 2020 r.
 w projekcie UMOWY, termin zakończenia robót: na dzień 30 kwietnia 2020 r.
Prosimy Zamawiającego o ujednolicenie zapisu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż termin zakończenia robót ustala się na dzień 30 kwietnia 2020r.
Pytanie 2:
W związku z naszymi wątpliwościami dotyczącymi formy wynagrodzenia i warunków, prosimy o
wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe, czy płatność jednorazową po
zakończeniu wykonania robót objętych umową?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż przewiduje wyłącznie płatność jednorazową po zakończeniu wykonania
robót objętych umową.
Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 1843) 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 30 kwietnia 2020 r.
2. 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.272.61.2019 – kompleksowa wymiana instalacji
elektrycznej na wszystkich kondygnacjach budynku, położonego w Siedlcach przy ul.
Piłsudskiego 38, 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 20 listopada 2019r. przed godz. 10:00.
3. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy
pl. Bankowym 3/5, w terminie do dnia 20 listopada 2019r do godz. 09:00.”
3. rozdziału XI ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia nadając mu następujące
brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 20 listopada 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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