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Uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert. 

Zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszych niż termin 

określony w ust.2, nie krótszy niż 15 dni, w następujących przypadkach:  

1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne 

zawierało wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były 

one dostępne w chwili publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone 

w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania 

ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej;  

2) jeśli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenia terminu składania ofert jest 

uzasadnione. 

W świetle powyższych przepisów Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 

w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Wywóz i utylizacja niebezpiecznych 

odpadów z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach” i skrócił termin składania ofert do 16 dni. 

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert wynika z faktu, iż aktualna opinia 

w sprawie odpadów niebezpiecznych zmagazynowanych na nielegalnym składowisku w Brzęczkowicach, 

jak i wcześniejsze opinie m.in. KWP w Opolu, WIOŚ w Opolu, KMPSP w Opolu, jednoznacznie wskazują, 

że wymaga ono podjęcia bezzwłocznych działań skutkujących wywozem i utylizacją odpadów. Wyciąg 

z podsumowania opinii biegłych sądowych nr FD 161/2020, z dnia 15.07.2020 r., sporządzonej na zlecenie 

Prokuratury Regionalnej w Katowicach – cyt. „… stwierdza się. że przedmiotowe odpady posiadają głównie 

właściwości niebezpieczne. Odpady ujawnione w miejscowości Brzęczkowice 15A, gmina Niemodlin, 

powiat opolski, ze względu na znaczną ilość, skład chemiczny oraz miejsce i sposób składowania, stanowią 

zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub mogą spowodować istotne obniżenie jakości wody, 

powietrza, powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. 

Ze względu na obecność w nich miedzy innymi substancji łatwopalnych, istnieje realne zagrożenie pożarem 

obecnego miejsca składowania odpadów i prawdopodobnego rozprzestrzenienia się zarzewia ognia 

na nieruchomości w pobliżu przedmiotowego miejsca składowania odpadów …”. 

 Ze względu na technologię i potencjał przetwórczy instalacji unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych oraz ich obłożenie realizowanymi już zleceniami, potencjalni wykonawcy sygnalizowali, 

iż realizacja zadania będzie trwała min. 12 miesięcy. Program dotacyjny z NFOŚiGW w Warszawie, 

na którym głównie oparty jest montaż finansowy przedsięwzięcia, ma czasokres jego obowiązywania do 

sierpnia 2022 roku. Tak też została zawarta stosowna umowa z Gminą.  

Za możliwością zastosowania przepisu art. 43 ust. 2b Pzp do zamówienia na wywóz i utylizacja 

niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska w Brzęczkowicach przemawia również to, że jest 

to drugie postepowanie a pierwszy przetarg ogłoszono w ustawowym terminie co dało możliwość 

zapoznania się wszystkim potencjalnym wykonawcom z przedmiotem zamówienia, zarówno poprzez OPZ 

jak i możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Ogłoszenie drugiego przetargu, bez wprowadzenia 

istotnych zmian w warunkach OPZ, ze skróconym terminem składania ofert w opinii Zamawiającego nie 

powinno w żaden sposób wpłynąć na konkurencyjność postępowania i dlatego ze względów 

bezpieczeństwa, zdrowia oraz życia ludzi Zamawiający zdecydował się na skrócenie terminu 

przedmiotowego postępowania. 


