
 
 

  Miedźno, dnia 4 czerwca 2020 roku 

Gmina Miedźno 

ul. Ułańska 25, 

42-120 Miedźno 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dotyczy postępowania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie” 

zaprojektuj i wybuduj” w formule partnerstwa publiczno - prywatnego” („Przedsięwzięcie PPP”). 

Numer sprawy: RR.271.2.8.2020 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej „uPzp”), 

Zamawiający przekazuje treść pytań jednego z Wykonawców z dnia 3 czerwca 2020 roku wraz z 

odpowiedzią. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art. 38 ust 4 uPzp, dokona zmian  w 

SIWZ w zakresie wskazanym w odpowiedzi na pytanie. 

Zgodnie ze SIWZ: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie, tj. wykonał należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie 

(umowę), które polegało na zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie łącznie co najmniej 800 

sztuk punktów oświetlenia ulicznego (w ramach tzw. systemu „zaprojektuj i wybuduj”), o wartości robót 

budowlanych co najmniej 1 500 000,00 zł brutto.” 

Prosimy o zmianę zapisu obniżając ilość wymaganych sztuk punktów oświetlenia, równocześnie 

utrzymując wartość robót budowalnych (lub zwiększając ją), zgodnie z poniższym: 

„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie, tj. wykonał należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie 

(umowę), które polegało na zaprojektowaniu oraz budowie lub przebudowie łącznie co najmniej 400 

sztuk punktów oświetlenia ulicznego (w ramach tzw. systemu „zaprojektuj i wybuduj”), o wartości robót 

budowlanych co najmniej 1 500 000,00 zł / (lub 3 000 000,00 zł) brutto. 

 

Ogłoszony przetarg polegający na budowie oświetlenia drogowego w procedurze „zaprojektuj  

i wybuduj” oraz jego obszerny zakres jest bardzo rzadkim zamówieniem publicznym w skali całego kraju. 

Utrzymanie pierwotnych wymagań zamieszczonych w SIWZ w dziale „6.2.3. Zdolności technicznej lub 

zawodowej” może doprowadzić do niskiej konkurencyjności zadania lub całkowitego braku wpływu ofert 

do Zamawiającego. Zmiana warunków zgodnie z naszą prośbą pozwoli zwiększyć ilość oferentów, co 

będzie skutkowało uzyskaniem korzystniejszej oferty, która spowoduje znaczne zaoszczędzenie środków 

pieniężnych i możliwości wykorzystania ich na inne zadania publiczne.” 



 
 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany w SIWZ w ww. zakresie, jednocześnie  Zamawiający 

informuje, że punkt 6.2.3.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„6.2.3.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie, tj. wykonał należycie, w 

szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie: co najmniej 1 (słownie: jedno) zamówienie (umowę), które polegało na zaprojektowaniu 

oraz budowie lub przebudowie łącznie co najmniej 400 sztuk punktów oświetlenia ulicznego (w ramach 

tzw. systemu „zaprojektuj i wybuduj”), o wartości robót budowlanych co najmniej 1 500 000,00 zł 

brutto”. 

Zamawiający informuje, że punkt 8.3 – 8.5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

8.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu 

wymienionego w pkt 8.3.  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.3: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 8.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten winien być 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

8.4.informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 

1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca 

nie może złożyć w/w wymaganych przez zamawiającego dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie 

przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.  

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:  

8.5. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 



 
 

zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 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 - z wykorzystaniem wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ 

dostępnym na stronie internetowej zamawiającego http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/” 

 

 

  (-) Piotr Derejczyk  

Wójt Gminy Miedźno 

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

