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dotyczy zamówienia publicznego na: 
„Budowa oświetlenia ulicznego w następujących lokalizacjach: ul. Na Stoku i Ku Dolinie 

w Gruszczynie, ul. Krańcowa, Poranek, Jałowcowa, Promyk, Świt, Tęczowa, Brzask, Zorza, 
Jutrzenka w Gruszczynie, ul. Gnieźnieńska przy skrzyżowaniu z ul. Zieloną i Słocińskiego 

w Bogucinie, ul. Dożynkowa i Chlebowa w Gortatowie”

Wyjaśnienie treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

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

Zapytanie nr 1
„W punkcie. 4.b SIWZ dla zamówienia Budowa oświetlania ulicznego w następujących lokalizacjach:  
ul.  Na  Stoku  i Ku  Dolinie  w  Gruszczynie,  ul.  Krańcowa,  Poranek,  Jałowcowa,  Promyk,  Świt, 
Tęczowa,  Brzask,  Zorza,  Jutrzenka  w  Gruszczynie,  ul.  Gnieźnieńska  przy  skrzyżowaniu  z  ul.  
Zieloną i Słocińskiego w Bogucinie, ul. Dożynkowa i Chlebowa w Gortatowie Zamawiający wymaga 
od oferentów oświadczenia, że wykonawcy wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  a  jeżeli  okras  prowadzenia  działalności  jest 
krótszy w tym okresie roboty dotyczące budowy kablowej linii oświetlenia ulicznego  w zabudowie 
jednorodzinnej  w zakresie:  100 punktów oświetleniowych łącznie  (Wykonawca  może  przedstawić  
maksymalnie trzy roboty polegająca na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego w zabudowie  
jednorodzinnej w zakresie: 100 punktów oświetleniowych łącznie).
W związku z faktem, że technologia wykonania prac budowy punktów oświetleniowych wraz z linią 
kablową nie  zmienia się zależnie od rodzaju zabudowy terenu i rym samym technologia wykonania  
niniejszych prac  w terenie  zabudowy jednorodzinne}  jest  taka  sama jak  technologia  wykonania 
robót  budowy  punktów  oświetleniowych  wraz  z  linią  kablową  w  każdym  innym  terenie 
zabudowanym  zwracamy  się  z  zapytaniem  czy  Zamawiający  uzna  spełnienie  wymogu  przez 
oferenta  w  chwili  przedstawienia  referencji  z  budowy  linii  kablowej  oświetlenia  ulicznego  w 
terenie zabudowanym w zakresie: 100 punktów.”
Odpowiedz nr 1

Zamawiający uzna spełnienie wymogu przez oferenta w chwili przedstawienia referencji z budowy linii 
kablowej oświetlenia ulicznego w terenie zabudowanym w wymaganym zakresie.
W związku z powyższym jeden z warunków udziału w postępowaniu z Rozdziału nr 1 pkt 4.b dotyczący:
„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 kablowej linii  oświetlenia ulicznego w zabudowie jednorodzinnej  w zakresie: 100 punktów 
oświetleniowych  łącznie  (Wykonawca  może  przedstawić  maksymalnie  trzy  roboty  polegające  na 
budowie kablowej linii  oświetlenia ulicznego w zabudowie jednorodzinnej  w zakresie: 100 punktów 
oświetleniowych łącznie), potwierdzone referencjami - dokumentami, że roboty te zostały wykonane 
należycie (referencje muszą potwierdzać wymagany zakres prac – budowa kablowej linii oświetlenia 
ulicznego w zabudowie jednorodzinnej w zakresie: 100 punktów oświetleniowych łącznie (Wykonawca 
może przedstawić maksymalnie trzy roboty polegające na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego 
w zabudowie jednorodzinnej w zakresie: 100 punktów oświetleniowych łącznie),  termin i  miejsce 
realizacji)”,
zmienia się na:
„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  kablowej  linii  oświetlenia  ulicznego  w  terenie  zabudowanym  w  zakresie:  100  punktów 
oświetleniowych  łącznie  (Wykonawca  może  przedstawić  maksymalnie  trzy  roboty  polegające  na 
budowie  kablowej  linii  oświetlenia  ulicznego  w  terenie  zabudowanym  w  zakresie:  100  punktów 



oświetleniowych łącznie), potwierdzone referencjami - dokumentami, że roboty te zostały wykonane 
należycie (referencje muszą potwierdzać wymagany zakres prac – budowa kablowej linii oświetlenia 
ulicznego w terenie  zabudowanym w zakresie:  100 punktów oświetleniowych łącznie  (Wykonawca 
może przedstawić maksymalnie trzy roboty polegające na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego 
w  terenie  zabudowanym  w  zakresie:  100  punktów  oświetleniowych  łącznie),  termin  i  miejsce 
realizacji)”.

Zamawiający w związku z powyższymi modyfikacjami treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i  art.  38 ust.  6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert 
przetargowych do dnia 16 . 12 . 2009r, do godz. 10:00 (pokój: Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria 
Urzędu - parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 . 12 . 2009r., o godz. 10:30 w pokoju 207.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian 
w oznaczeniach składanych ofert przetargowych.


