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WYJAŚNIENIA DO TRXŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego o wartościmniejszej od kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie ań. 11 uśt.8 u§tawy Prawo zamórłień publicznych na ,,Budowę
śystemuoświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego na terenie gminy Kowalewo
Pomorskie"

w zwiękn ze złożonYmip},taniami do treścispecyfikacji istotnych warunkóW zamówienia,
działając na podstawię ań. 38 ust. l i 2 ustawy z dnia 29 §tycznia 2004 r Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U, z 2010 r, Nr II3, poz. 759 z późl. zm,) Gmina Kowalewo Pomorskie
prżedstawia treśćp},tań i odpowiedzi:

pltanie nr l.
Zamawiający na stronie 3 specyfikacji istotnych waruŃóW zamówienia w punkcie 5.1,
ppkt 2 określił,że ,,...Wykonawca powinien potwierdzić należyte Wykonanie w oklesię ostatnich
pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, ajeżeii okręs plowadzenia działalnościjest krótszy
- to W tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie systemu oświetlenia
zewnętrznego typu solamo-hybrydowego związanego z oświetleniem ulicznym". Czy
W powyższym stwierdzeniu konieczny jęst zapis ,,związanego z oświet]eniem ulicznym", gdyż
wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem polegającym na budowie systemu oświetlenia
zewnętrżnego typu solarno-hybrydowego, ale nię tylko ośWietlenia ulicznego?
odpowiedź
Zgodnie z wprowadzoną modyfikacją treści SIWZ, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy spełniają m,in, warunek dotyczący posiadania Wiedzy i doświadczenia,
W związku z czym, wykonawcy powinni potwieldzić należytę Wykonanie w okresie ostatnich
pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, ajeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy
- to w tym okesie, robót budowlanych polegających na budowie systemu oświetlenia zewnętrżneqo
tvDu solarno-hvbrydoweqo zwi€anego z oświetleniem ulicznym, bądź związanego z oświetleniem
placóW ipa_rkingów, etc, Wykonawca po\łinien przędstawić Wykaz robót budo\łlanych o waltości
każdego Zadania przekraczającej 150,000,00 zl netto, z podaniem ich wa.itości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców wrcz z zńączeniem dokumentów potwierdzających nąleż},te wykonanie
tych zadań (np. referencje). Zamawiający uznaje, że Wykonawca posiada wiedzę idoświadczenie.
jeżeli wykonał należycie co najmniej jedno tego typu zadanie przekraczaiące wańość150,000,00 zł
netto.

Ptanie nr 2.
Zamawiający na strcnie 6 specyfikacji istotnych waruŃóW zamówienia w punłcie 6.4.
stwięIdził, że ,,w cęlu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom
określonymprzez zamawiającego, żąda się fotografii przedstawiających oferowany model
oświetlenia ulicznego", Ponieważ wykonawca składa lanpę uliczną Z kompozytóW niemożliwejest
żałączenie zdjęcia ofelowanego modelu. W zwięku z tym, czy zamawiający dopuszcza
wykreśleniepowyższego stwierdzenia Z specyfikacji istotnych waruŃów zamówienia?
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odpowiedź
Zgodlle z rozpotządzeniem Prezesa Rady MinistróW z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie
rodzajów dokumentóĘ jakich możę żądać zamawiający od wykonawcy, olaz folm, W jakich
tę dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r, Nr 226, poz. 1817) w celu potwierdzenia,
żę oferowane roboty budowlane odpo\łiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,
wykonawca przedkłada fotografię przędstawiającą oferowany model oświetlenia ulicznego.
Dla wykonawcy spełniającego warunek wiedzy i doświadczenia. warunek ten nie powinien
stanowić pt,oblemu. W z:więkJ z czym, zamawiający nie przewidtrje zmiany katalogu dokumeniów,
których żąda od wykonawcy,

P\.tanie nr 3.
CZy już na etapie składania ofen zamawiający żąda przedstawięnia ceńyfikatów

CE i badań
laboratoryjnych lamp śWietlnych typu LED oraz bryły śWiatłości
na podstawie nolm PN-EN l3032_
1 i 2 honorowane przez Labolatorium Badawczę iWzorujące Instytutu Elęktrotechniki?

odpowiędż
Zamawiający W pkt 6 specyfikacji istotnych waluŃó\ł zamówienia przedstawił wykaz
oświadcueń lub dokumentóą jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
waruŃów udziału w postępowania.
Zgodnie z postanowieniem zawaltym w W/W pt]nkcie, ceftyfikaty CE i badania laboratoryjne
lan,lp świetlnych t}pu LED oraz bryły śWiatłości
na podstawie norm PN-EN 13032-] i 2
honorowane przez Laboratorium Badawcze i Wzorujące Instytutu ElęktrotechnikI, nie są w)nlagane
do okazalria prżez wykonawców na etapię składania ofert. Dokumenty te wraz Z innymi
ceńyfikatami (przetłumaczonymi na język polski). zgodnie z § 9 pkt 5 projektu umowy, wymagane
będą do przedłoZenia zamawiającemu, prżed dniem odbioru końcowego zadania.
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