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Gmina Mińsk Mazowiecki                                                Mińsk Mazowiecki, dnia 28.12.2022 r. 
ul. J. Chełmońskiego 14 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
 
RI.271.1.26.2022 

WYJAŚNIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w latach 2023-
2026 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, 
jakie wpłynęło do Zamawiającego oraz treść udzielonej odpowiedzi. 
 
Pytanie 1: 
 Mając na uwadze cz. VIII  pkt  1 ppkt  2) lit. d) Specyfikacji Warunków Zamówienia, proszę o 
informację dotyczącą możliwości zmiany spełnienia warunków Wykonawcy z treści:  

 udokumentuje, iż zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
minimum 1 usługę polegającą na konserwacji oświetlenia drogowego w ilości co najmniej 
1500 sztuk lamp, przez okres min. 1 roku w sposób ciągły, wraz z załączeniem dowodów 
określających czy usługa ta została wykonana należycie, przy czym dowodem, o którym 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty  

na następującą treść:  

 udokumentuje, iż zrealizował lub realizuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, minimum 2 usługi polegające na konserwacji oświetlenia drogowego w ilości 
łącznej co najmniej 1500 sztuk lamp, przez okres min. 1 roku w sposób ciągły, wraz z 
załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonana należycie, przy czym 
dowodem, o którym mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne 
dokumenty  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany zapis.  
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