
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Lidzbark Warmiński, dnia  20.01.2023 r. 
 

               

Wg rozdzielnika  

Znak sprawy: RI.271.2.9.2023 

 

 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji pn.: Wymiana opraw oświetleniowych w ramach Projektu pn.: „Rozwój 

mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński – etap II”, znak 

sprawy: RI.271.2.2023. 

 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, 

zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców w dniu 17.01.2023 roku  

zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez 

Zamawiającego wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

„(…)Na podstawie Art.. 135 ust. 1 prawa zamówień publicznych zwracam się jako wykonawca  

o wyjaśnienie treści SWZ: 

1. Czy zamawiający w ramach aktualnego przetargu będzie wymagał wymiany przewodów 

oświetleniowych w relacji linia napowietrzna-oprawa? Jeżeli tak proszę podać parametry minimalne” 

 

Wyjaśnienie nr 1: 

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia izolacji lub braku ciągłości żył należy wymienić przewody  

w relacji linia napowietrzna-oprawa. W pozostałych przypadkach do podłączenia opraw należy 

wykorzystać istniejące przewody. 

 

Pytanie nr 2: 

„ (…) 2. Zgodnie z zapisami SWZ zamawiający w kryterium dodał zapis o treści: „aspekty społeczne 

(liczba osób bezrobotnych, zadeklarowanych do zatrudnienia) – waga: 2%. „ Jednocześnie w 

następnych zapisach określając minimum osób do zatrudnienia jako 1 os. W przypadku gdy 

Wykonawca wstawi liczbę „0” oferta zostanie odrzucona. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

W związku z powyższym informuje, że paragraf XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT punkt 3 ppkt. b 

jest niezgodny w swojej wymowie z zasadą konkurencyjności stanowiącą podstawą zasadę prawa  

zamówień publicznych i prawidłowym gospodarowaniem mieniem publicznym zgodnie  

z obowiązującą ustawą o finansach publicznych. 

Wskazane wyżej kryterium i warunek zamyka krąg potencjalnych wykonawców, nie dopuszcza 

możliwości złożenia oferty, zostawienie kryterium społecznego daje możliwość ubiegania się  

o zamówienie innych podmiotów, które nie mają możliwości spełnić wymienionego kryterium. 

Natomiast zastosowanie warunku wykluczającego kryterium zamyka drogę złożenia ofert więc 

naturalnie przeczy zasadzie konkurencyjności 

Podsumowując wnoszę o modyfikację SWZ jedynie poprzez rezygnację z kryterium wykluczającego.” 

 

Wyjaśnienie nr 2: 

Zamawiający informuje, że projekt „Rozwój mobilności i transportu publicznego Gminy Miejskiej 

Lidzbark Warmiński – etap II,  dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Podczas naboru 

wniosków o dofinansowanie ww. Projektu, Zamawiający zobowiązał się do stosowania  

w planowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego kryteriów odnoszących się do 

aspektów społecznych, m.in.  osób bezrobotnych. 

Wobec powyższego, w celu zachowania zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi wynikającymi 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020, 

mając na uwadze naruszenie ww. wytycznych, czego konsekwencją mogłaby być utratą 

dofinansowania, Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące zatrudnienia osób 

bezrobotnych. 

 

  

 
 

        Z up. BURMISTRZA 

         

             Tomasz Nykiel 
               Z-ca Burmistrza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:  

1) Wykonawca  

2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania  

3) a/a                                                             


