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RI.271.1.2.2022    

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00047263/01 z dnia 2022-02-04 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

p.n.: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 

w podziale na części: 

Część A – Zadania: Barcząca ul. Sosnowa,  
Chmielew,  
Grabina ul. Dywizjonu 303,  
Huta Mińska i Mikanów;  

Część B – Zadania: Stara Niedziałka ul. Łąkowa,  
Stara Niedziałka ul. Polna,  
Targówka 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść 

pytania jakie wpłynęło do zamawiającego wraz z odpowiedzią.  
 
Pytanie 1:  
„Czy dopuszcza zamawiający możliwość zmniejszenia progu wymagań o referencje z minimum 2 robót po 150 
tys. każda. Na min. 2 roboty po minimum 120 tys. każda lub 1 robota za minimum 150 tys.” 
 
Odpowiedź 1:  
Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu w taki sposób, że warunek udziału w postępowaniu 
spełni wykonawca, który  

 udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane 
polegające na budowie oświetlenia drogowego, i/lub ulicznego, i/lub ciągu pieszo-jezdnego, i/lub 
ścieżek rowerowych, i/lub chodników, i/lub peronów, i/lub placów, i/lub parkingów i/lub portów o 
wartości każdej z robót minimum 100 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy 
roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 

 
Wobec powyższego ulegają zmianie następujące zapisy SWZ:  
I.  warunek zdolności technicznej lub zawodowej określony w  pkt VIII ust. 1 pkt 2) lit. d) kropka pierwsza 
Specyfikacji Warunków Zamówienia:  
było:  

 „udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane 
polegające na budowie oświetlenia drogowego, i/lub ulicznego, i/lub ciągu pieszo-jezdnego, i/lub 
ścieżek rowerowych, i/lub chodników, i/lub peronów, i/lub placów, i/lub parkingów i/lub portów o 
wartości każdej z robót minimum 150 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy 



roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,” 

jest: 

 „udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane 
polegające na budowie oświetlenia drogowego, i/lub ulicznego, i/lub ciągu pieszo-jezdnego, i/lub 
ścieżek rowerowych, i/lub chodników, i/lub peronów, i/lub placów, i/lub parkingów i/lub portów o 
wartości każdej z robót minimum 100 000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów określających czy 
roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty 
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,” 

II. termin składania ofert (XIV Sposób oraz termin składania ofert ust. 5):  

było:  

„5. Termin składania ofert upływa w dniu 21.02.2022 r., o godz. 10:00 - decyduje data oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.” 

jest:  

„5. Termin składania ofert upływa w dniu 24.02.2022 r., o godz. 10:00 - decyduje data oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.” 

III. termin otwarcia ofert (XV Termin otwarcia ofert ust. 1):  

było:  

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 21.02.2022 r. godz. 
11.00. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”  

jest:  

„1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 24.02.2022 r. godz. 
11.00. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”  

IV. termin związania ofertą (XVI Termin związania ofertą ust. 1):  

było:  

„1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni tj. do dnia 23.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”  

jest:  

„1. Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni tj. do dnia 25.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ 
stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego 
wyodrębniania wprowadzonych zmian.  
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