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Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.04.2017 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 30.01.2017 r. wpłynął wniosek  wykonawcy 

o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Bieżąca konserwacja sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, drogowego i placów na terenie gminy 

Michałowice” (nr sprawy: ZP.271.2.04.2017, numer ogłoszenia BZP: 312368-2017). Na podstawie 

art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi. 

 

TREŚĆ WNIOSKU 

Pytanie: 

 

Dotyczy SIWZ, Rozdział 9, Punkt 9.1., ppkt. 2) lit. b):  
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów SIWZ w zakresie warunków udziału w 

postępowaniu w odniesieniu do warunku „zdolności techniczne i zawodowe” poprzez dopuszczenie 

aby Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, należycie co najmniej 3 

usługi polegające na bieżącej konserwacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego, drogowego oraz 

placów w ilości co najmniej 4000 sztuk punktów świetlnych, o podobnym zakresie do niniejszego 

zamówienia o wartości min. 120 tys. zł brutto każda. 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie, Zamawiający nie dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie warunku „zdolności 

techniczne i zawodowe”. Zamawiający określił warunki udziału w nin. postępowaniu oraz wymagane 

od wykonawców środki dowodowe zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.  

w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy 

do należytego wykonania zamówienia. 

Powyższa odpowiedź ma charakter wyjaśnień i doprecyzowania, nie prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu.  
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Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.04.2017 
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