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Odpowiedzi na pytania 

do specyfikacji warunków zamówienia 
. 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego z 

lamp hybrydowych przy drodze gminnej Tropie – Habalina – Sarys nr 290612K” – numer 

postępowania IZP.271.7.2021  

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem udziela  

odpowiedzi na pytania do specyfikacji warunków zamówienia:  

 

Pytanie 1: 
Czy zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia przedsiębiorstwa nieposiadające certyfikatu zarządzania 
jakością PN EN ISO 9001?  
Certyfikat ISO 9001 nie jest jedynym sposobem na to, aby przedmiot zamówienia został wykonany z pełną 
starannością i z wykorzystaniem dobrej jakości komponentów. Mają Państwo dobrze i rzeczowo opisany 
przedmiot zamówienia, więc jeżeli ma być on zgodny z Państwa zamówieniem, to musi być wykonany z 
komponentów o wysokiej jakości. Dodatkowo wymaganie posiadania certyfikatu ISO 9001 od wykonawcy 
mocno ograniczy ilość złożonych ofert. 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wykazania się certyfikatem zarządzania jakością PN EN ISO 9001. 
Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale XV SWZ.   
  
Pytanie 2: 
Zamawiający umieścił zamówienie w dziale postępowań powyżej 130 tys. zł. Czy Zamawiający dokonał tego 
omyłkowo, czy też zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia tj, dostawę i montaż 
czterech latarni hybrydowych kwotę większą niż 130 tys. zł? 
 
 
Odpowiedź 2: 
Przedmiot niniejszego postępowania stanowi część szerszego zamówienia określonego w dokumentacji 
projektowej dlatego postępowanie procedowane jest w trybie ustawy PZP (wartość robót objętych 
dokumentacją projektową przekracza 130 tys. zł netto). Wartość szacunkowa części zamówienia objętej 
niniejszym postępowaniem (4 lampy w tym 2 jako zamówienie podstawowe – gwarantowane i 2 jako 
zamówienie objęte opcją) jest mniejsza od kwoty 130 tys. zł netto.  
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