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ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.) pn.: „Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki”.
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SWZ,
następująco:
• w rozdz. 1 Przedmiot zamówienia dodaje się zapis :
pkt 1.9 Jeżeli zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia określeń lub nazw wskazujących na
producenta, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów
równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały/urządzenia/roboty budowlane spełniają
wymagania określone przez zamawiającego poprzez przedłożenie w szczególności wyników z
przeprowadzonych badań, aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw jakości i atestów.
Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w
zakresie przyjętej technologii wykonania dla przedmiotu zamówienia i zagwarantuje utrzymanie
założonych parametrów przedmiotu zamówienia.
pkt 2.0 Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części. Zamawiający uznał zamówienie za
tożsame pod względem przedmiotu zamówienia (wykonywanych robót) oraz tożsame w czasie,
dlatego też za zasadne uznał wykonanie zamówienia przez jednego Wykonawcę. Powodem
niedokonania podziału zamówienia na części są następujące okoliczności faktyczne: podział groziłby
nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia.
Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących mogłaby poważnie zagrozić
właściwemu wykonaniu zamówienia a także niemożliwe byłoby wskazanie granic odpowiedzialności
pomiędzy różnych wykonawców, w tym m.in. z tytułu gwarancji i rękojmi.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe zapisy staja się obowiązującą treścią SWZ.
Powyższe zapisy nie powodują zmiany treści ogłoszenia.
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