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Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Mechaniczne 
zamiatanie ulic na terenie Miasta Świdwin" 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. 
— Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień  do 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wniesione w toku przedmiotowego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego: 

Pytanie nr I 

Dotyczy zapisu rozdziału Xl pkt 2 ppkt 4 lit. a) Specyfikacji Warunków Zamówienia 
dotyczących warunków udziału w postępowaniu w ramach zdolności technicznej lub 
zawodowej . Zamawiający wskazuje co następuje: „[ ... } wykonał  należycie co najmniej jedną  
usługę  polegającą  na mechanicznych zamiataniu dróg publicznych o minimalnej długości 
10.000 km [...]„. 

Czy podaną  wartość  należy rozumieć  jako 10 (słownie: dziesięć) kilometrów czy jako 10.000 
(słownie: dziesięć  tysięcy) kilometrów? 

Odpowiedź  nr 1: 

Podaną  wartość  należy rozumieć  jako 10 (słownie: dziesięć) kilometrów. 

Pytanie nr 2: 

Zgodnie z działem V pkt 7 SWZ, Zamawiający przewiduje działanie zgodnie z art. 139 pzp. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości poniżej 
progów unijnych. „Procedura odwrócona", o której mowa w art. 139 pzp nie ma 
zastosowania do postępowań  o wartości poniżej progów unijnych. W myśl art. 266 do 
zamówień  o wartości poniżej progów unijnych nie stosuję  się  min. przepisów art. 132 - 188, a 
zatem także regulującego procedurę  odwróconą  art 139pzp. W związku z pomyłką  
proceduralną  oraz okresem świątecznym wnoszę  o przesuniecie terminu składania ofert na 
dzień  12.04.2021 r. 

Odpowiedź  nr 2: 

Art. 266 ustawy Prawo zamówień  publicznych wskazuje co następuje „[ ... 1 z wyjątkiem art. 
132-188 [ ... ]„ chyba ze przepisy niniejszego działu stanowią  inaczej". 



W dziale III art. 273 ust. 2 ustawy PZP stanowi, iż  w trybie podstawowym oświadczenie „ o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na 
ogłoszenie o zamówieniu. 

Ponadto art. 274 ustawy PZP stanowi, iż  Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż  5 dni od 
dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał  ich złożenia w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień  złożenia 
podmiotowych środków dowodowych." 

Biorąc pod uwagę  powyższe nie mamy do czynienia z pomyłką  proceduralną  oraz nie 
zachodzą  żadne przesłanki zmiany terminu składania ofert. 

Zamawiający wyznaczył  i tak termin dłuższy niż  minimalny termin wynikający z przepisów 
ustawy PZP na składanie ofert w tej procedurze. 


