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Ogłoszenie o udzieleniu
zamówienia
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-955

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 225229458

Osoba do kontaktów: Joanna Rawa
E-mail: joanna.rawa@bgk.pl

Faks: +48 225229148

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej: (URL) www.bgk.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do dokumentów: (URL) _____
Elektroniczne składanie kandydatur i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
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Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
usługi bankowe
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Wdrożenie systemu obsługującego MSR
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług:
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: 7
Zob. kategorie usług w załączniku
C1
W przypadku zamówień na usługi
kategorii 17-27 – zob. załącznik
C1 – czy zgadzają się Państwo na
publikację niniejszego ogłoszenia?

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Polska
Kod NUTS:
II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy zamówienia (zamówień) w ramach dynamicznego systemu zakupów (DPS)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu obsługującego kalkulację (opcja) i ewidencję utraty wartości
aktywów oraz ujmowania rezerw zgodnie z MSR w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Ponadto, w ramach
Realizacji Opcji Zamawiający może zlecić wykonanie usług rozliczanych na zasadzie osobodni (Realizacja
Opcji MD) Zamawiający przewiduje 450 osobodni do opcjonalnego wykorzystania w całym okresie trwania
Umowy)
oraz wdrożenie Modułu Oceny Indywidualnej (Szczegóły dotyczące podstawowego przedmiotu zamówienia
oraz Realizacji Opcji znajdują się w Istotnych Postanowieniach Umowy (IPU) oraz w Opisie Przedmiotu
Zamówienia.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
72263000
72265000
72221000
72267000
80511000
72268000
48000000
48440000
48443000
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II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
tak

nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień):
Bez VAT
Wartość: _____
Waluta:

Łącznie z Stawka
VAT
VAT (%)
wg stawki

albo:
Najniższa oferta: 3148800.00 i
najwyższa oferta: 4661950.00
Waluta: PLN

wg stawki
23.00

brana pod uwagę
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Dialog konkurencyjny

Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna przyspieszona
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej (w przypadkach wymienionych w sekcji 2
w załączniku D1)
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE): proszę
wypełnić załącznik D1

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
Kryteria
1 . Cena
2 . Wymagania fakultatywne

Waga
1
1

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
tak
nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
BZP-1-DZRK-2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pola)
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Ogłoszenie o zamówieniu
Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu
zakupów
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 052-087707 z dnia: 15/03/2016 (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: _____ Część nr: _____ Nazwa: Wdrożenie systemu obsługującego MSR
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
01/04/2016 (dd/mm/rrrr)
V.2) Informacje o ofertach:
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych środkami elektronicznymi: 0
V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Oficjalna nazwa: KPMG Advisory Spółka z ograniczoną
sp. k.
Adres pocztowy: ul. Inflancka 4A
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-189

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 225281122
E-mail:

Faks: +48 225281109

Adres internetowy: (URL) http://www.kpmg.pl
V.4) Informacje na temat wartości zamówienia (proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Bez VAT
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia (jeżeli dotyczy)

Łącznie z Stawka
VAT
VAT (%)
wg stawki

Wartość: 2813000.00
Waluta: PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia

wg stawki
_____

Wartość: 3023000.00
Waluta: PLN
albo:

wg stawki

Najniższa oferta: _____ i
najwyższa oferta: _____
Waluta:
brana pod uwagę
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,: (proszę podać)
liczbę lat: _____ albo liczbę miesięcy: _____
V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia

tak

nie

(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie
będzie zlecone stronom trzecim:
Wartość bez VAT: _____
Nieznana:
Waluta: _____ Proporcja _____ %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom : (jeżeli są znane)
_____

-------------------- (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

nie

(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____
VI.2) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
I. Kryteria oceny ofert rozwinięcie : Wynik Oceny Ofert
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryteriami, opisanymi szczegółowo w siwz, które zostały
przeliczone na Wynik Oceny Oferty.
Wynik Oceny Oferty oblicza się za pomocą wzoru matematycznego wskazanego i opisanego w siwz
"WO = Cena / 4000 "-Σ_n▒〖P_n F_n 〖-B-C
Wynik Oceny Oferty obliczono jako różnicę składowych:
gdzie zmienne Cena, Pn, Fn, B, C:
Cena – wszystkie elementy kosztowe niniejszego zamówienia wraz z 24 krotnością kwoty miesięcznych
opłat brutto za Usługi Serwisowe dotyczące Systemu będącego przedmiotem zamówienia oraz kosztem
Realizacji Opcji (zgodnie z definicjami zawartymi w IPU) – pozycja Łącznie (zamówienie podstawowe + opcje) z
Formularza Cenowego.
Pn – parametr określający liczbę punktów [liczba całkowita] przyznanych za zaoferowanie przez Wykonawcę
danego wymagania fakultatywnego n. Wszystkie wymagania fakultatywne oraz liczba punktów przyznanych
za ich spełnienie jest określona w załączniku nr 2 do OPZ „Wymagania szczegółowe”; na podstawie deklaracji
Wykonawcy w Formularzu Oferty Technicznej stanowiącym element Oferty Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem
nr 8 do SIWZ.
Fn – zmienna binarna o wartościach [0 – nie spełnia, 1 – spełnia] oznaczająca czy spełnienie wymagania
fakultatywnego n zostało zadeklarowane przez Wykonawcę w Formularzu Oferty Technicznej stanowiącym
element Oferty Wykonawcy zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ.
B – zmienna binarna o wartościach [0 – nie spełnia wymagań fakultatywnych o sumie wartości większej niż
90% maksymalnej liczby punktów, 80 – spełnia wymagania fakultatywne o sumie wartości większej niż 90%
maksymalnej liczby punktów].
C – zmienna binarna o wartościach [0 – Wykonawca zaoferował wykonanie Fazy II Wdrożenia w terminie
powyżej 7 (siedmiu) ale maksymalnie do 8 (ośmiu) miesięcy od zawarcia Umowy, 50 – Wykonawca zaoferował
wykonanie Fazy II Wdrożenia w terminie do 7 (siedmiu) miesięcy od zawarcia Umowy.
Zgodnie z siwz za ofertę najkorzystniejszą uznana została Oferta, która spełnia wszystkie wymagania i uzyska
najniższy Wynik Oceny Oferty.
II. Uzasadnienie zastosowania trybu negocjacyjnego (rozszerzenie sekcji D):
Podstawa prawna udzielenia zamówienia: tryb negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zastosowanie trybu negocjacji bez ogłoszenia,
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, możliwe jest w okolicznościach powodujących pilną potrzebę
udzielenia zamówienia, która to potrzeba nie wynika z przyczyn zawinionych przez zamawiającego i ma
obiektywny charakter, nie można jej było wcześniej przewidzieć, a nie jest możliwe zachowanie terminów
przewidzianych przez przepisy przy stosowaniu trybów rozpoczynających się ogłoszeniem (przetargu
nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem). W dniu 28.08.2015r. zostało ogłoszone
zamówienie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Wdrożenie systemu obsługującego

PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

7 / 15

MSR”. W ramach postępowania zostały złożone dwie oferty. Następnie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp w dniu 26.11.2015r. postępowanie zostało unieważnione. Zakończenie postępowania prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego bez wyboru wykonawcy, w połączeniu z pilnością zamówienia (opisaną
poniżej), wskazuje na potrzebę i obiektywny charakter zastosowania trybu negocjacji bez ogłoszenia dla
zamówienia „Wdrożenie systemu obsługującego MSR”. Pilność zamówienia zdeterminowana jest koniecznością
zmiany standardów rachunkowości z uwagi miedzy innymi na następujące kwestie:
1) Brak standaryzacji rachunkowości/sprawozdawczości Banku w wymiarze międzynarodowym, w przypadku
potencjalnej zagranicznej emisji obligacji bez gwarancji Skarbu Państwa, oznacza wyższy koszt pozyskanego
finansowania zewnętrznego lub element ten może być czynnikiem krytycznym, warunkującym w ogóle
możliwość przeprowadzenia takich emisji. Z informacji pozyskanych przez BGK wynika, że jak dotąd nie było
przypadku emisji pod EMTN (ang. Euro Medium Term Note) emitenta z Polski, który stosowałby wyłącznie
Polskie Standardy Rachunkowości – wszyscy ci emitenci mieli sprawozdawczość prowadzoną zgodnie z MSR.
2) BGK w odniesieniu do pokrewnych europejskich instytucji finansowych, jak również banków komercyjnych
prowadzących działalność w Polsce, jako jedyny nie stosuje MSR/MSSF, co znacznie utrudnia porównywalność
danych finansowych oraz dokonywanie oceny sytuacji finansowej Banku przez potencjalnych kontrahentów,
co jest szczególnie istotne w kontekście wzrastającej współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi.
Wprowadzenie MSR z pewnością przyniesie pozytywny skutek w postaci rozszerzenia grona potencjalnych
inwestorów zainteresowanych nabyciem obligacji emitowanych przez BGK. To z kolei przełoży się na uzyskanie
lepszych warunków cenowych/większego popytu. Niemniej jednak nie jest to w bezpośredni sposób mierzalne
w postaci różnicy rentowności czy kosztów obsługi. Ponadto, jak wyżej wskazano, na rynkach zagranicznych
mogą być problemy z uplasowaniem emisji obligacji (nieposiadających gwarancji Skarbu Państwa) w sytuacji
braku MSR. Nowelizacja Ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, opublikowana w Dzienniku Ustaw
nr 2015.1513 z dnia 01 października 2015 r. (Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem
finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym) nakłada na Bank obowiązek przestrzegania
określonych wymogów ostrożnościowych w tym m.in. w zakresie płynności. Powyższa ustawa (termin wejścia w
życie 1 listopada 2015 r.) przesądziła o konieczności przestrzegania przez Bank norm płynności analogicznych
jak dla innych banków komercyjnych określonych w rozporządzeniu nr 575/2013 („CRR”). Wprawdzie Bank
na podstawie zapisów powyższego rozporządzenia jest podmiotowo wyłączony z obowiązku jego stosowania,
jednak ustawodawca krajowy zadecydował o objęciu Banku normami płynności analogicznymi jak w przypadku
innych banków komercyjnych. Brak implementowania MSSF może powodować ograniczenie możliwości
dywersyfikacji źródeł pozyskiwania środków na utrzymanie norm płynności/finansowanie lub refinansowanie
działalności i/lub podwyższenie kosztu pozyskania finansowania.
Reasumując, w celu mitygacji wyżej wskazanych ryzyk konieczne jest przeprowadzenie postępowania w trybie
negocjacji bez ogłoszenia, który jako jedyny daje szansę realizacji zamówienia w założonych terminach, tj.
w 2016 roku. Należy podkreślić, iż w sytuacji w której znalazł się Zamawiający, tylko niezwłoczne dokonanie
wyboru firmy, która wdroży system MSR pozwala osiągnąć zakładany cel w postaci spełnienia wymogów
ostrożnościowych nałożonych wskazaną wyżej ustawą. Nie sposób bowiem skrócić czas niezbędny na
realizację poszczególnych składowych procesu. Zauważyć również należy, iż Zamawiający podjął wcześniejsze
działania zmierzające do wyboru wykonawcy niniejszego zamówienia w trybie podstawowym. Jak zostało
wskazane na wstępie niniejszego wystąpienia ogłoszony przez Zamawiającego przetarg nieograniczony
został unieważniony. Powyższe okoliczności w sposób jednoznaczny wskazują, iż zastosowanie przez
Bank Gospodarstwa Krajowego trybu negocjacji bez ogłoszenia wymuszone zostało przez niezależną,
nieprzewidywalną, sytuację skutkującą koniecznością pilnego udzielenia niniejszego zamówienia
VI.3) Procedury odwoławcze

PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

8 / 15

VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy
ul. Postępu 17a
Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy 02-676

Państwo Polska (PL)

Tel. _____

E-mail _____

Faks _____

Adres internetowy URL _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa _____
Adres pocztowy
_____
Miejscowość _____

Kod pocztowy _____

Państwo _____

Tel. _____

E-mail _____

Faks _____

Adres internetowy URL _____
VI.3.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań
1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179–198
a-g).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp

PL Formularz standardowy 03 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

9 / 15

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy
ul. Postępu 17a
Miejscowość Warszawa

Kod pocztowy02-676

Państwo Polska (PL)

Tel. _____

E-mail _____

Faks _____

Adres internetowy URL _____
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/04/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-044632
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
I.0) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca:
Oficjalna nazwa: _____

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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Załącznik D1 – Zamówienia ogólne

Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia
o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE)
Dyrektywa 2004/18/WE

Poniżej proszę podać uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Uzasadnienie to musi być zgodne z wymogami dyrektywy 2004/18/
WE.
(W rozumieniu przepisów dyrektywy 89/665/EWG dotyczącej środków odwoławczych termin wniesienia
odwołania, o którym mowa w art. 2f ust. 1 lit. a) tiret pierwsze tej dyrektywy, może zostać skrócony, jeżeli
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zawiera uzasadnienie decyzji instytucji zamawiającej o udzieleniu
zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Aby
skorzystać z możliwości skrócenia terminu, proszę poniżej zaznaczyć właściwe pole (pola) oraz udostępnić
dodatkowe informacje.)
1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert w odpowiedzi na:
procedura otwarta,
procedurę ograniczoną.
Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych,
eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie. (wyłącznie
dla dostaw)
Roboty budowlane/towary/usługi mogą być zrealizowane lub dostarczone tylko przez określonego oferenta z
przyczyn:
technicznych,
artystycznych,
związanych z ochroną wyłącznych praw.
Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca
nie mogła przewidzieć oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
Dodatkowe roboty budowlane/dostawy/usługi są zamawiane zgodnie z warunkami ściśle określonymi w
dyrektywie.
Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z
warunkami ściśle określonymi w dyrektywie.
Zamówienie na usługi udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu.
Dostawy towarów notowanych i nabywanych na giełdzie towarowej.
Nabycie dostaw na szczególnie korzystnych warunkach:
od dostawcy, który ostatecznie likwiduje swoją działalność,
od syndyków masy upadłościowej lub likwidatorów, umowa z wierzycielami lub podobna procedura.
Wszystkie oferty przedłożone w odpowiedzi na procedurę otwartą, procedurę ograniczoną lub dialog
konkurencyjny były nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia. Do procedury negocjacyjnej zostali dopuszczeni
wyłącznie oferenci, którzy spełnili kryteria kwalifikacji podmiotowej.
2) Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U..
UE
Przedmiotem zamówienia są usługi wymienione w załączniku IIB do dyrektywy.
Zamówienie nie wchodzi w zakres stosowania dyrektywy.
Aby skorzystać ze wspomnianej wyżej możliwości skrócenia terminu, oprócz zaznaczenia odpowiedniego pola
(odpowiednich pól) powyżej, proszę w jasny i wyczerpujący sposób wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgodne z
przepisami, podając przy tym odpowiednie fakty i, w stosownych przypadkach, konkluzje prawne zgodnie z
dyrektywą 2004/18/WE: (maksymalnie 500 słów)
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Zastosowanie negocjacji bez ogłoszenia -art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, możliwe jest w okolicznościach
powodujących pilną potrzebę udzielenia zamówienia, która nie wynika z przyczyn zawinionych przez
zamawiającego i ma obiektywny charakter, nie można jej było wcześniej przewidzieć, a nie jest możliwe
zachowanie terminów przewidzianych przez przepisy przy stosowaniu trybów z ogłoszeniem. W dniu
28.08.2015r. zostało ogłoszone zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie systemu
obsługującego MSR. W ramach postępowania złożono dwie oferty. W dniu 26.11.2015r. postępowanie
unieważniono - art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp. Zakończenie przetargu bez wyboru wykonawcy, w połączeniu
z pilnością zamówienia wskazuje na potrzebę i obiektywny charakter zastosowania trybu negocjacji
bez ogłoszenia dla powyższego zamówienia. Pilność zamówienia zdeterminowana jest koniecznością
zmiany standardów rachunkowości z uwagi miedzy innymi na następujące kwestie:1) Brak standaryzacji
rachunkowości/sprawozdawczości Banku w wymiarze międzynarodowym, w przypadku potencjalnej
zagranicznej emisji obligacji bez gwarancji Skarbu Państwa, oznacza wyższy koszt pozyskanego finansowania
zewnętrznego lub element ten może być czynnikiem krytycznym, warunkującym w ogóle możliwość
przeprowadzenia takich emisji. Z informacji pozyskanych przez BGK wynika, że jak dotąd nie było przypadku
emisji pod EMTN (ang. Euro Medium Term Note) emitenta z Polski, który stosowałby wyłącznie Polskie
Standardy Rachunkowości – wszyscy ci emitenci mieli sprawozdawczość prowadzoną zgodnie z MSR. 2)
BGK w odniesieniu do pokrewnych europejskich instytucji finansowych, jak również banków komercyjnych
prowadzących działalność w Polsce, jako jedyny nie stosuje MSR/MSSF, co znacznie utrudnia porównywalność
danych finansowych oraz dokonywanie oceny sytuacji finansowej Banku przez potencjalnych kontrahentów,
co jest szczególnie istotne w kontekście wzrastającej współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi.
Wprowadzenie MSR z pewnością przyniesie pozytywny skutek w postaci rozszerzenia grona potencjalnych
inwestorów zainteresowanych nabyciem obligacji emitowanych przez BGK. To z kolei przełoży się na uzyskanie
lepszych warunków cenowych/większego popytu. Niemniej jednak nie jest to w bezpośredni sposób mierzalne
w postaci różnicy rentowności czy kosztów obsługi. Ponadto, jak wyżej wskazano, na rynkach zagranicznych
mogą być problemy z uplasowaniem emisji obligacji (nieposiadających gwarancji Skarbu Państwa) w sytuacji
braku MSR. Nowelizacja Ustawy o BGK, opublikowana w Dz.U nr 2015.1513 z dnia 01.10. 2015 r. (Ustawa
o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie
finansowym) nakłada na Bank obowiązek przestrzegania określonych wymogów ostrożnościowych w tym
m.in. w zakresie płynności. Ustawa (wejście w życie 1.11.2015 r.) przesądziła o konieczności przestrzegania
przez Bank norm płynności analogicznych jak dla innych banków komercyjnych określonych w rozporządzeniu
nr 575/2013 („CRR”). Wprawdzie Bank na podstawie zapisów powyższego rozporządzenia jest podmiotowo
wyłączony z obowiązku jego stosowania, jednak ustawodawca krajowy zadecydował o objęciu Banku normami
płynności analogicznymi jak w przypadku innych banków komercyjnych. Brak implementowania MSSF
może powodować ograniczenie możliwości dywersyfikacji źródeł pozyskiwania środków na utrzymanie norm
płynności/finansowanie lub refinansowanie działalności i/lub podwyższenie kosztu pozyskania finansowania.
W celu mitygacji ww ryzyk konieczne jest przeprowadzenie postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia,
który jako jedyny daje szansę realizacji zamówienia w założonych terminach, tj. w 2016 roku. Tylko niezwłoczne
dokonanie wyboru firmy, która wdroży system MSR pozwala osiągnąć zakładany cel w postaci spełnienia
wymogów ostrożnościowych nałożonych wskazaną wyżej ustawą. Nie sposób bowiem skrócić czas niezbędny
na realizację poszczególnych składowych procesu.
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