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dotyczy zamówienia publicznego na: 
„Budowa oświetlenia ulicznego w:1. Gortatowie-ul. Królewska, Kanclerska, Senatorska, 
Książęca, Kasztelańska, Marszałkowska, Nad Cybiną, 2. Jasinie – ul. Cmentarna, 3. 
Wierzonce – ul. Działkowa i Leśników, 4. Janikowie – ul. Turystyczna, 5. Sokolnikach 
Gwiazdowskich – ul. Sokolnicka i osiedle przy ul. Solonickiej”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do  siedziby  zamawiającego  wpłynęły  pytania  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Zapytanie nr 1
W punkcie 4. „Wymagania stawiane Wykonawcom", ppkt. 4,la, widnieje zapis: • „Wykonali w ciągu 
ostatnich  5 lat  przed dniem wszczęcia  postępowania  o udaelenie  zamówienia publicznego,  a 
jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy -  w tym okresie  roboty dotyczące  budowy 
oświetlenia ulicznego w terenie zabudowanym - w pasie drogowym ulic, każda z nich o zakresie 
min. 140 opraw oświetleniowych oraz wartości nie  mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto łącznie, 
potwierdzone referencjami - dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie (...). Można 
zsumować maksymalnie 3 roboty.
Pytanie: Jak należy rozumować zapis: „Można zsumować maksymalnie 3 roboty". Czy w myśl tego 
zapisu Wykonawca ma potwierdzić, że wykonał 3 różne roboty związane z budową  oświetlenia 
ulicznego,  każda  o  zakresie  co  najmniej  140  szt.  opraw  oświetleniowych  i  każda  o  wartości 
1.000.000,00 zł brutto. Czy Wykonawca może wykazać, że wykonał 3 różne roboty  budowlane 
związane  z  budowa,  oświetlenia  ulicznego  każda  o  mniejszym  zakresie  niż  140  opraw 
oświetleniowych i o wartości niższej niż 1.000.000,00 zl brutto, ale łączna suma zakresu tych robót 
musi dać minimum 140 szt. opraw oświetleniowych oraz łączna suma wartości tych robót musi 
wynosić  co  najmniej  1.000.000,00  zł  brutto.  Prosimy  o  jednoznaczną  odpowiedź.

Odpowiedz nr 1
Zamawiający koryguje treść zapisu SIWZ w Rozdziale 1 punkt 4.1 b) myślnik 2, który otrzymuje nową 
treść:
„wykonali  w  ciągu  ostatnich  5  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie   roboty dotyczące 
budowy oświetlenia ulicznego* w terenie zabudowanym - w pasie drogowym ulic*  o zakresie min. 140 
opraw oświetleniowych oraz wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto łącznie, potwierdzone 
referencjami - dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje muszą potwierdzać 
wymagany zakres prac, ich wartość, termin i miejsce realizacji). Można zsumować maksymalnie 
3 roboty.” Definicja ulicy pozostaje bez zmian.

W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał 1, 2 lub maksymalnie 3 
roboty budowlane w zakresie oświetlenia ulicznego a suma tych robót musi dawać: 
-łączne wykonanie(zamontowanie) min 140 opraw oświetleniowych
- łączną wartość minimum 1.000.000,00 zł brutto.

.......................................................
                  (podpis Kierownika zamawiającego)


