Zamawiający zgodnie z art. 43 ust. 2 b pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej PZP, wyznaczył termin
składania ofert krótszy niż termin 40-o dniowy od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia
zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.
Uzasadnienie:
Zamawiający dnia 2 października br. pozyskał informację, iż decyzją Ministra Finansów
w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2017 znak: MZ/FG6.4143.3.197.2017.MF.3466
z dnia 2 października 2017 r. Zamawiającemu zostały przyznane środki finansowe na wydatki
majątkowe w 2017 roku, z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego, w tym
na zakup przedmiotowych aparatów rentgenowskich, z jednoczesnym obowiązkiem
rozliczenia tych środków do końca bieżącego roku.
Z uwagi na to, że wartość przedmiotowego zamówienia przewyższa kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP i zgodnie z art. 43 ust. 2
ustawy PZP w zw. z art. 18 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 22.06.2016 r., o zmianie ustawy - Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) termin
składania ofert w takim przypadku nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania
ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, natomiast termin dostawy
aparatów rentgenowskich, zgodnie z wiedzą Zamawiającego, wynosi min. do 4 tygodni od
daty podpisania umowy .
Zatem zastosowanie zwykłego terminu składania ofert zagraża -mimo usilnych starań
Zamawiającego- wykonaniu zamówienia w koniecznym terminie rozliczenia dotacji (tj. do
końca 2017 r.), jak również spowoduje negatywne gospodarcze i społeczne skutki
niewykonania zamówienia w tymże terminie. Bowiem nie wykorzystanie przyznanej dotacji
do końca 2017 roku spowoduje w szczególności, iż dotacja zostanie cofnięta, a Zamawiający
(nie dysponując tak dużymi środkami własnymi ) nie będzie miał możliwości zakupienia
aparatów RTG, niezbędnych do codziennej diagnostyki pacjentów.
Nadmienić należy, iż zastosowanie przepisu art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp nie jest uzależnione od
tego czy pilna potrzeba wynikała z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, a także od
tego czy zaistnienie pilnej potrzeby można było wcześniej przewidzieć. Przesłanki z art. 43
ust. 2b pkt 2 Pzp są mniej restrykcyjne w odróżnieniu od przepisu art. 62 ust. 1 pkt 4 Pzp, co
jest uzasadnione tym, że zastosowanie tego przepisu służy jedynie skróceniu terminów
w przetargu, a nie udzieleniu zamówienia w trybie niekonkurencyjnym.
Tym samym mając na uwadze charakter przedmiotowego zamówienia, a także czas
przyznania dotacji, skrócenie terminu składania ofert na podstawie art. 43 ust. 2 b pkt 2 PZP
jest uzasadnione.
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