
UZASADNIENIE

skrócenia terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica przy ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, zwany dalej

Zamawiającym, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "Grupowe

ubezpieczenie na życie dla pracowników Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz członków ich rodzin". Wartość

przedmiotowego zamówienia przekracza tzw. "próg unijny", tj. kwotę określoną w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz.

1579), zwanej dalej "ustawą" - 221 000 euro dla usług. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na

wykonanie w/w zadania jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a więc w trybie najbardziej

konkurencyjnym spośród przewidzianych w ustawie.

Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy: "Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie eri. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia

przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej". Przy uwzględnieniu wiążącej mocy

art. 18 pkt 5) IiI. a) ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020) powołany termin nie może de facto być krótszy niż 40 dni.

Natomiast jak stanowi przepis szczególny zawarty wart. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy: "Zamawiający może

wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni,

w następujących przypeckecr: [ ..] jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu

składania ofert jest uzasadnione".

W ocenie Zamawiającego, będącej wynikiem wnikliwej analizy całokształtu okoliczności faktycznych

i prawnych towarzyszących przedmiotowemu zamówieniu, w istocie zachodzi pilna potrzeba udzielenia tego

zamówienia, jak również skrócenie terminu składania ofert w tym konkretnym przypadku 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. usługi.

W uzasadnieniu w pierwszej kolejności należy wskazać, że zamówienie na usługę "Grupowego ubezpieczenie

na życie dla pracowników Szpitala Specjalistycznego w Pile oraz członków ich rodzin" było przedmiotem

postępowania przetargowego prowadzonym w trybie nieograniczonym po znakiem sprawy: NO-ZP.X-240/19/18,

ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym UE (Tenders Electronic Daily) pod numerem: 2018/S 054-119671.

Postepowanie powyższe na podstawie art. 92. ust. 1 pkt 7 ustawy zostało unieważnione z uwagi na

spełnienie przesłanki z art. 93. ust, 1 pkt 1 ustawy tj. do Zamawiającego w wyznaczonym terminie (na dzień

26.04.2018 godzina 10:00) nie wpłynęła żadna oferta.

Zamawiający podkreśla, że dochował należytej staranności przy przygotowaniu szacunkowej wartości

zamówienia w tym określenia wartości kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, jak również w

przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, który odpowiadał wymaganiom i potrzebom pracowników i członków

ich rodzin. Opis przedmiotu zamówienia powstał m.in. w wyniku konsultacji z zakładowymi związkami zawodowymi,

merytorycznej pracy biegłego oraz dotychczasowych warunków funkcjonujących u Zamawiającego w zakresie

ubezpieczenia życiowego.

Z uwagi na fakt, iż na dzień 30062018 przypada ekspiracja dotychczasowej umowy o udzielenie zamówienia

na grupowe ubezpieczenie życiowe, Zamawiający z odpowiednio długim wyprzedzeniem czasowym wszczął

postępowanie ze znakiem sprawy: NO-ZP.X-240/19/18, tj. na dzień 15.03.2018, mając na względzie zachowanie,
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co najmniej półtoramiesięcznego zapasu czasowego, przeznaczonego na czynności przygotowawcze do zawarcia

nowej umowy od dnia 01.07.2018 z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą, co wyznaczony dzień składania ofert

na 26.04.2018, miał umożliwić.

Zamawiający wyjaśnia, iż specyfika przedmiotu zamówienia determinuje konieczność podjęcia wspomnianych

powyżej czynności przygotowawczych przed zawarciem nowej umowy o udzielenie zamówienia publicznego na

ubezpieczenie życiowe, na które to czynności po stronie Zamawiającego składa się

1. przygotowanie materiałów informacyjnych prezentujących warunki proponowanego ubezpieczenia,

2. przeprowadzenie prezentacji wśród pracowników - ze względu na ilość osób, zmianowy system pracy

oraz konieczność zachowania ciągłości opieki nad pacjentami planowanych jest od 10 do 12 spotkań,

3. zebranie deklaracji od pracowników i członków ich rodzin, przyporządkowanie ich do poszczególnych

wariantów,

4. wprowadzenie danych do elektronicznego systemu obsługującego ubezpieczenie,

5. przygotowanie na podstawie deklaracji dyspozycji potrącenia składki dla służb płacowych,

6. wprowadzenie do systemu płacowego dla każdej osoby stosownego potrącenia (zgodnego

z deklaracjami).

Biorąc pod uwagę ilość osób aktualnie objętych ubezpieczeniem - 1A51, przeprowadzenie powyższych czynności

wymaga minimum 30 dni, a co do zasady powinny one zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem obowiązywania

nowej umowy, czyli do 01072018

Nie sposób zatem nie dostrzec, że wobec konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania

o udzielenie zamówienia na przedmiotową usługę, mające zostać przeprowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego, w istocie zachodzi pilna potrzeba udzielenia przedmiotowego zamówienia. Zachowanie 40-

dniowego terminu składania ofert skutkowałoby de facto możliwością wyboru Wykonawcy dopiero w drugiej połowie

czerwca 2018 po uprawomocnieniu się wyboru wykonawcy i finalnie uniemożliwiłoby m.in. zebrania deklaracji od

ubezpieczonych przez Zamawiającego, a umowa z terminem obowiązywania od dnia 01.07.2018 nie mogłaby być

wykonana.

Skrócenie terminu składnia ofert w kolejnym 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 w/w zadania.

Opisany powyżej stan faktyczny wyczerpują zdaniem Zamawiającego przesłanki określone wart. 43 ust. 2b

pkt 2) ustawy. Obiektywnie oceniając zakładane terminy w kolejnym postepowaniu przetargowym Zamawiający

informuje, iż przy skróconym terminie składania ofert, termin składania i otwarcia ofert mógłby przypaść na dzień

22.05.2018, co umożliwiłoby uprawomocnienie wyboru wykonawcy w pierwszym tygodniu czerwca i dalej

przeprowadzenie czynności, o których mowa powyżej w trybie pilnym.

Realizacja przedmiotu zamówienia z zachowaniem ciągłości od dnia 01072018 ma szczególne znaczenie

dla pracowników Zamawiającego partycypujących w programie grupowego ubezpieczenia życiowego, co

równoznaczne jest z ważnym interesem Zamawiającego. Według opinii Józefa Edmunda Nowickiego (Zamówienia

Publiczne "Doradca", 2008 r, nr 3 str. 39) pojęciu "pilnej potrzeby udzielenia zamówienia [. . .} - zawartej wart. 43

ust. 2b pkt 2) ustawy - mogą być również względy społeczne, organizacyjne lub ważny interes zamawiającego".

Jednocześnie Zamawiający informuje, że skrócenie terminu składania ofert w omawianym postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego nie pozbawia Wykonawców możliwości udziału w tym postępowaniu. Biorąc
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pod uwagę charakter przedmiotu zamówienia, przygotowanie przez Wykonawców ofert nie jest czasochłonne. Tym

bardziej, że potencjalni Wykonawcy mieli okazje dokładnie zapoznać się z dokumentami przetargowymi podczas

prowadzenia postępowanie w sprawie nr NO-ZP .X-240/19/18. Rynek ubezpieczeń skupia jedynie profesjonalne

podmioty zajmujące się tą materią, w związku z czym, obiektywnie rzecz biorąc, każdy z tych podmiotów

pozostających w posiadaniu pełnych informacji o ocenie ryzyka ubezpieczeniowego, jest w stanie przygotować

i złożyć ofertę na realizację przedmiotowego zadania w warunkach, gdy termin składania ofert ulegnie skróceniu,

co też nie zaburzy zasady konkurencyjności.

Należy zauważyć, że skrócenie terminu składania ofert zgodnie z uprawnieniem przyznanym na mocy art. 43

ust. 2b pkt 2) ustawy, nie musi wynikać z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Zastosowanie art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy nie zostało uzależnione przez ustawodawcę od tego, czy stan pilnej

potrzeby wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, ani od tego, czy zaistnienie pilnej potrzeby można

było przewidzieć, o czym świadczy wykładnia literalna powołanego przepisu. Inaczej zatem, jak ma to miejsce

w przypadku chociażby art 62 ust. 1 pkt 4) ustawy (przesłanka do zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia).

Przepis zawarty wart. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy służy jedynie skróceniu terminu składania ofert w postepowaniu

konkurencyjnym, a nie udzieleniu zamówienia w trybie niekonkurencyjnym.

Zakładając zatem racjonalność ustawodawcy, który wprowadza powyższy mechanizm, Zamawiający

w sposób świadomy i celowy korzysta z właściwych postanowień zapisów ustawy.
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