UZASADNIENIE
skrócenia terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z siedzibą w Rzeszowie, zwany dalej
Zamawiającym, zamierza wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie zadania pn.: Dostawa 15 szt. autobusów dla Związku Gmin "Podkarpacka
Komunikacja Samochodowa" w ramach projektu „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz
poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu
publicznego na terenie ROF" (znak sprawy: BZ.ZG.271.6.2018).
Zamawiający już trzykrotnie prowadził postępowanie w celu udzielenia ww. zamówienia
publicznego. Wszystkie trzy postępowania zakończyły się unieważnieniem.
Zgodnie z treścią art. 43 ust. 2b pkt 2 uPzp Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert
krótszy niż termin określony w art. 43 ust. 2 uPzp, nie krótszy jednak niż 15 dni mi.in. wówczas
gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest
uzasadnione.
Postępowanie w sprawie omawianego zamówienia publicznego jest częścią ww. projektu, którego
termin rozliczenia został wyznaczony na dzień 30 listopada 2019 r. W tym miejscu podkreślenia
wymaga fakt, iż projekt, o którym mowa w niniejszym piśmie, jest wielopłaszczyznowym,
niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem, w realizacji którego uczestniczy Zamawiający,
będący liderem projektu oraz dziewięć gmin, będących jego partnerami. W znakomitej większości
projekt ów został już zrealizowany. Rozliczenie z instytucją finansującą wymaga odpowiednio
długiego czasu, który przewidziany jest na nie mniej niż półtora miesiąca.
Natomiast mając na uwadze dotychczasowy przebieg poprzednich postępowań w sprawie ww.
zamówienia publicznego, w szczególności czas od momentu otwarcia ofert do chwili zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, na długość którego, ze względu na czynności
przyszłego wykonawcy dokonywane w tym okresie, Zamawiający nie ma jednoznacznego
wpływu - należy dojść do wniosku, iż przy zachowaniu 35 – dniowego terminu do składania ofert,
istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż omawiana dostawa zostanie zrealizowana w takim
czasie, iż niemożliwym stanie się terminowe rozliczenie projektu, którego częścią jest przedmiot
omawianego zamówienia publicznego. Konsekwencją z kolei powyższego będzie konieczność
zwrotu przez Zamawiającego oraz partnerów, środków finansowych uzyskanych w ramach

dofinansowania płynącego z projektu, a co za tym skrajnie niekorzystne rozporządzenie środkami
publicznymi stanowiącymi wielomilionowe sumy.
Zamawiający mając na uwadze dotychczasowy przebieg poprzednich postępowań w omawianym
zakresie oraz wynik tychże postępowań, jak również pilną potrzebę finalnego osiągnięcia celu
jakim jest realizacja przedmiotu postępowania w sprawie omawianego zamówienia publicznego,
postanowił zmodyfikować wymagania dotyczące przedmiotu tego postępowania tak, by
możliwość złożenia oferty uzyskała szersza liczba potencjalnych wykonawców.
Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że pilna potrzeba zakupu 15 szt. autobusów wynika także z
konieczności

zapewnienia

przewozów pasażerskich

na

liniach

obsługiwanych

przez

Zamawiającego. Cel ten może zostać zrealizowany jedynie po zakupie wszystkich 54 autobusów
(nabycie 39 sztuk zostało już zrealizowane). Do czasu realizacji dostawy 15 sztuk autobusów, czyli
do czasu realizacji zamówienia publicznego, o którym mowa w niniejszym piśmie, Zamawiający
zmuszony będzie zabezpieczyć brakujące pojazdy, a co za tym, powstanie konieczność ponoszenia
przez Zamawiającego dodatkowych wysokich kosztów. To z kolei spowoduje nieracjonalność
wydatkowanych środków publicznych.
Kolejno podkreślić należy, iż realizacja przedmiotu zamówienia przypadnie na okres urlopowy,
co z pewnością również wpłynie na utrudnienie w realizacji dostawy, a co za tym uzasadnia
skrócenie terminu złożenia ofert.
Reasumując Zamawiający wskazuje, że zakres rzeczowy przedmiotowego postępowania co do
zasady nie ulega zmianie, przygotowanie ofert nie jest czasochłonne, zaś ewentualni oferenci
zdaniem Zamawiającego, są w stanie przygotować i złożyć ofertę w czasie wyznaczonym.
Zatem biorąc pod uwagę wszystkie wyżej przytoczone argumenty oraz dobro omawianego
postępowania, stwierdzić należy, iż rozpatrywanym przypadku zachodzi pilna potrzeba
udzielenia zamówienia publicznego, a co za tym, skrócenie terminu składania ofert jest jak
najbardziej uzasadnione.

