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Gmina Mińsk Mazowiecki  
ul. J. Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
 
RI.271.1.10.2022 

 
Dot. Ogłoszenia nr 2022/BZP 00215207/01 z dnia 2022-06-20 
 
 

Zmiana treści SWZ z dnia 20.06.2022r. 
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Roboty związane z modernizacją i budową oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki 
w podziale na części: 

 
Część A: Stara Niedziałka ul. Mazowiecka, 

Wólka Mińska ul. Mazowiecka,   
                Królewiec ul. Boczna i ul. Wspólna,  

Karolina ul. Z. Małaszczyckiej,  
Brzóze ul. Stanisławowska,  
Podrudzie ul. Młynarska i ul. Willowa, 
Zamienie ul. Osiedlowa; 

  
Część B: Budowa oświetlenia w sołectwie Stare Zakole na ul. Mazowieckiej 

 

 
Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2021 
poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany w treści SWZ: 
 
I. W rozdziale III ust. 2 w Części A tiret 2 zdanie: Opis przedmiotu zamówienia  
 

Przed zmianą: 

„Na potwierdzenie spełnienia wymagań wskazanej normy do oferty należy dołączyć obliczenia fotometryczne 

proponowanych przez Wykonawcę opraw dla danej klasy drogi.” 

Po zmianie: 

„Wykonawca przed zamówieniem opraw oświetleniowych do montażu przedstawi obliczenia fotometryczne, 

karty katalogowe wraz z deklaracjami i certyfikatami do zatwierdzenia przez Zamawiającego.” 

oraz 

II. W rozdziale XIX Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego dodano ust. 6  o następującej treści: 
„6. Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia zawartego w pkt III ust. 2 w Części A tiret 2 zdanie drugie 

SWZ – Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia obliczeń fotometrycznych, karty katalogowej wraz  

z deklaracjami i certyfikatami do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zamówieniem opraw 

oświetleniowych do montażu.” 

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany 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. 
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