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UZASADNIENIE  
SKRÓCENIA TERMINU SKŁADANIA OFERT  

 
 

Gmina Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, występująca i zwana dalej „Zamawiającym”, 
wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie czystości i zieleni 
miejskiej na terenie Gminy Świebodzin z podziałem na 3 zadania. Wartość przedmiotowego zamówienia 
przekracza tzw. „próg unijny”, tj. kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 
Pzp”. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, a więc w trybie najbardziej konkurencyjnym spośród przewidzianych w ustawie Pzp. 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej celem opublikowania  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

Zgodnie z art. 138 ust. 1 ustawy Pzp, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia 
przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tym nie mniej, zgodnie z art. 138 
ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony  
w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest 
uzasadnione. Przesłanka ta ma charakter oceny, w piśmiennictwie i orzecznictwie wypracowane zostały jednak 
pewne wskazówki, jak powinno się rozumieć przedmiotowe pojęcia. 

 

W ocenie Zamawiającego, będącej wynikiem wnikliwej analizy całokształtu okoliczności faktycznych  
i prawnych towarzyszących rozpatrywanemu zamówieniu, w istocie zachodzi pilna potrzeba udzielenia tego 
zamówienia, przy czym skrócenie terminu składnia ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego jest całkowicie uzasadnione. Tym samym, za spełnione należy uznać przesłanki,  
od których zależy możliwość skorzystania z uprawnienia do skrócenia terminu składania ofert w przetargu 
nieograniczonym na wykonanie ww. zamówienia. 
 

W uzasadnieniu w pierwszej kolejności należy wskazać, że zamówienie na ww. usługę było dwukrotnie 
przedmiotem postępowania przetargowego prowadzonego w trybie nieograniczonym.  
Pierwsze postępowanie (podzielone na 5 części) pod znakiem ZP.271.16.2022 zostało opublikowane  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 27.07.2022 r. pod numerem 2022/S 143-409446. Części nr 1, 2 
i 3 tego zamówienia zostały unieważnione w dniu 21.09.2022 r. na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. 
Wobec powyższego Zamawiający wszczął drugie postępowanie (podzielone na 3 części) pod znakiem 
ZP.271.29.2022, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.10.2022 r. pod 
numerem 2022/S 206-587942. Wszystkie części, tj. nr 1, 2 i 3 tego zamówienia zostały również unieważnione  
w dniu 19.12.2022 r. na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. 
 

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z konieczności zapewnienia 
bieżącego, ciągłego utrzymania czystości i porządku oraz zieleni na terenie miasta Świebodzin, które mają wpływ 
na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia i życia oraz na warunki sanitarno-epidemiologiczne. 
 

Powyższe usługi związane są głównie z: 
- odśnieżaniem ciągów pieszych, chodników, placów oraz posypywaniem piaskiem lub piaskiem z solą, celem 

nadania szorstkości nawierzchni oraz usunięcia gołoledzi i zlodowaceń po uprzednim ich odśnieżeniu, 
- opróżnianiem koszy ulicznych i koszy na psie odchody,  



 

- oczyszczaniem kratek ściekowych, 
- oczyszczaniem słupów ogłoszeniowych, 
- sprzątaniem przystanków PKS i zatoczek, 
- utrzymaniem zieleni miejskiej, pielęgnacją rabat i gazonów, przycięciem i formowaniem żywopłotów  

i krzewów. 
Brak zapewnienia bieżącego, ciągłego utrzymania czystości i zieleni miejskiej wpłynie na ład przestrzenny oraz 
ochronę środowiska i przyrody.  
 

Jednocześnie skrócenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego nie pozbawia Wykonawców możliwości udziału w tym postępowaniu. Biorąc pod uwagę charakter 
przedmiotu zamówienia, przygotowanie przez Wykonawców ofert nie jest czasochłonne. Tym bardziej,  
że potencjalni Wykonawcy mieli już okazję kilkukrotnie zapoznać się z dokumentami przetargowymi podczas 
prowadzonego postępowania w sprawie nr ZP.271.16.2022 i ZP.271.29.2022. Każdy z Wykonawców bowiem, 
jako profesjonalny podmiot w obrocie prawno-gospodarczym, obiektywnie rzecz biorąc, jest w stanie przygotować 
i złożyć ofertę na realizację przedmiotowego zadania w sytuacji, gdy termin składania ofert będzie nie krótszy niż 
15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ze względu  
na charakter przedmiotu zamówienia oraz jego trzeciej już publikacji, przygotowanie przez Wykonawców oferty 
nie powinno być problemem, wobec czego skrócenie terminu na składanie ofert nie powinno w żaden sposób 
wpłynąć na konkurencyjność postępowania. 
 

Wobec powyższego, w istocie zachodzi pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia, przy 
czym skrócenie terminu składnia ofert w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest w pełni 
uzasadnione, przez co za spełnione należy uznać przesłanki, od których zależy możliwość skorzystania  
z uprawnienia do skrócenia terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie ww. zamówienia. 
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