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Uzasadnienie skrócenia terminu składnia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

Gmina Wierzbica, zwana dalej Zamawiającym wszczęła postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: Odbiór, transport  i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz 

odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci Rzeczków Kolonia. 

Wartość przedmiotowego zamówienia przekracza tzw. „próg unijny”, tj. kwotę określoną  

w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz.1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie ww. zadania jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, a więc w trybie najbardziej konkurencyjnym 

spośród przewidzianych w ustawie. 

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 ocenny, 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 odnośnym 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. zadania. 

Należy zauważyć, że obowiązujący wyżej przywoływany przepis jest wynikiem 
implementacji art. 27 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, na mocy którego, jeżeli ze względu na stan 
pilnej konieczności należycie uzasadniony przez instytucją zamawiającą termin składania ofert 
nie może być dotrzymany, instytucja zamawiająca może wyznaczyć termin, który nie może 
być krótszy niż 15 dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu. Jednocześnie z motywu 46 
preambuły do tej dyrektywy wynika, że zgodnie z intencją ustawodawcy unijnego, instytucje 
zamawiające powinny mieć możliwość skrócenia niektórych terminów mających zastosowanie 
w procedurze otwartej i ograniczonej oraz w procedurach konkurencyjnych z negocjacjami,  
w przypadkach, gdy dane terminy byłyby niewykonalne ze względu na pilną konieczność, która 
powinna zostać należycie uzasadniona przez instytucję zamawiającą. Przy czym nie musi to 
być wyjątkowo pilna konieczność spowodowana okolicznościami, których instytucja 
zamawiająca nie może przewidzieć i których nie można jej przypisać. Jak wskazuje się  
w doktrynie będzie to sytuacja, w której zamawiający powinien podjąć pilnie działania 
zmierzające do wykonania zamówienia publicznego. Stan pilnej konieczności nie oznacza 
jednak wymogu natychmiastowej reakcji np. w celu usunięcia awarii lub katastrofy. Tego 
rodzaju sytuacje upoważniają zamawiającego do zastosowania procedury negocjacyjnej bez 
ogłoszenia, przewidzianej w art. 32 dyrektywy 2014/24/UE (tak: A. Sołtysińska, Europejskie 



prawo zamówień publicznych ( Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016). Przesłankami 
skrócenia terminu składania ofert wskazanymi w dyrektywie 2014/24/UE są zatem: pilna 
konieczność udzielenia zamówienia, wynikająca z niemożności zachowania podstawowych 
terminów przez zamawiającego, oraz podanie przez zamawiającego uzasadnienia powstałego 
stanu pilnej konieczności. 

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy Zamawiający informuje, 

że przeprowadził uprzednio jedno postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n. 

Odbiór, transport  i zagospodarowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica oraz odbiór, transport   

i zagospodarowanie odpadów z PSZOK w m-ci Rzeczków Kolonia. Postępowanie zostało 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 03.06.2022 r. pod nr Dz.U./S 

S107 299570-2022-PL. Postępowanie zostało unieważnione, bowiem obarczone było 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Przygotowując nowe postępowanie Zamawiający musiał uwzględnić fakt, iż obecnie 
obowiązująca umowa dotycząca odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wierzbica zawarta jest do dnia  
31.07.2022 roku. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert 
wynika z konieczności zagwarantowania ciągłości zachowania usług wywozu i utylizacji 
odpadów z Gminy Wierzbica. Brak ciągłości takiej usługi wpłynąłby na bezpieczeństwo  
i zdrowie mieszkańców gminy. Wyznaczenie terminu składania ofert bez skrócenia go  
t.j. 35 dniowego, uniemożliwiłoby udzielenie zamówienia w terminie zabezpieczającym 
ciągłość usług objętych postępowaniem RI.271.02.2022. 

Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia przygotowanie przez Wykonawców oferty 

nie powinno być czasochłonne wobec czego skrócenie terminu na składanie ofert nie powinno  

w żaden sposób wpłynąć na konkurencyjność postępowania. Skrócenie terminu składania 

ofert nie pozbawia Wykonawców możliwości udziału w tym postępowaniu. 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. 

Reasumując, należy stwierdzić, że zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia  

i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. 

 

  
 

 


