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Polska-Warszawa: Usługi w zakresie doradztwa finansowego, 
przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych

2022/S 226-651929

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Krajowy numer identyfikacyjny: 010978710
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl 
Tel.:  +48 225830598
Faks:  +48 225830589
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bfg.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka sektora finansów publicznych

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Doradztwo w zakr. wyboru możliwych wariantów zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji w 
odniesieniu do wybranych podmiotów podlegających przymus. restruktur. w obecnej sytuacji geopolit.
Numer referencyjny: DAZ/ZP/3/2022

II.1.2) Główny kod CPV
66170000 Usługi w zakresie doradztwa finansowego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb 
rozrachunkowych

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie wyboru możliwych wariantów zastosowania instrumentów 
przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do wybranych podmiotów podlegających przymusowej 
restrukturyzacji w obecnej sytuacji geopolitycznej

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
66121000 Usługi fuzji oraz nabycia
66171000 Doradztwo finansowe
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
79100000 Usługi prawnicze
79220000 Usługi podatkowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Doradztwo w zakresie wyboru możliwych wariantów zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji 
w odniesieniu do wybranych podmiotów podlegających przymusowej restrukturyzacji w obecnej sytuacji 
geopolitycznej, które obejmuje:
- analizę wpływu sytuacji geopolitycznej na stan sektora bankowego w Polsce;
- opracowanie scenariuszy działań Funduszu związanych z wyborem odpowiednich instrumentów przymusowej 
restrukturyzacji;
- doradztwo w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu 
do podmiotu podlegającego przymusowej restrukturyzacji w rozumieniu art. 2 pkt 41a ustawy z dnia 10 czerwca 
2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej 
restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 z późn. zm.), w tym w zakresie określenia warunków przejęcia 
przedsiębiorstwa lub innego instrumentu, np. instytucji pomostowej, wydzielenia praw majątkowych, oraz 
analizy ekonomicznej w zakresie praw majątkowych lub zobowiązań wybranego podmiotu lub wybranych 
podmiotów podlegających przymusowej restrukturyzacji;
- doradztwo ekonomiczno-finansowe związane z możliwym zakresem wsparcia w ramach wykorzystania 
instrumentów przymusowej restrukturyzacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas, w jakim Zamawiający powinien poinformować Wykonawcę o konieczności 
udziału w spotkaniu z przedstawicielami Funduszu / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Na kryterium "Cena" określone w pkt II.2.5) ogłoszenia (o wadze 60 %) składają się: 1) cena za roboczogodzinę 
- 40%, 2) success fee określone kwotowo (płatne w przypadku gdy z udziałem Wykonawcy zostanie wybrany 
oraz zastosowany instrument przymusowej restrukturyzacji) – 20%
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca 

nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający zastosował przesłankę z art. 209 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych:
„Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia (…) ze względu na pilną potrzebę 
udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie 
można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu 
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.”
Uzasadnienie faktyczne:
Przesłanka 1: „pilna potrzeba udzielenia zamówienia”
1 marca br. Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) poinformowała, że 
procedurze resolution zostaną poddane dwie spółki-córki Sberbank Europe AG: Sberbank w Chorwacji 
i Sberbank banka w Słowenii. Natomiast w przypadku austriackiej spółki-matki Sberbank Europe AG nie 
zidentyfikowano interesu publicznego i podmiot ten został poddany „klasycznej” procedurze upadłościowej, 
bazującej na przepisach krajowych. Ze względu na dynamiczne zmiany sytuacji gospodarczej w następstwie 
wojny w Ukrainie oraz obserwując napiętą sytuację w sektorze bankowym, w szczególności biorąc pod uwagę 
ww. dwa procesy przymusowej restrukturyzacji oraz decyzję wobec jednego banku o rozpoczęciu procedury 
upadłościowej według krajowych reguł, Fundusz dostrzega pilną potrzebę zawarcia umowy na doradztwo z 
zewnętrznym podmiotem. Przedmiotem zamówienia byłaby m.in. analiza wpływu sytuacji geopolitycznej na 
stan sektora bankowego w Polsce oraz opracowanie scenariuszy działań Funduszu związanych z wyborem 
odpowiednich instrumentów przymusowej restrukturyzacji. Konieczność zawarcia takiej umowy wynika z 
wysokiej niepewności, co do niezbędnych w przyszłości działań Funduszu, jak również braku pewności co do 
skali koniecznych do podjęcia działań. Należy przy tym podkreślić, że te dwie przymusowe restrukturyzacje 
przeprowadzone w ciągu kilku dni od rozpoczęcia wojny na Ukrainie wskazują, iż sytuacja w polskim sektorze 
również może się diametralnie zmienić, stąd Fundusz identyfikuje pilną potrzebę udzielenia zamówienia.
Przesłanka 2: „potrzeba niewynikająca z przyczyn leżących po stronie zamawiającego”
W przypadku konieczności podjęcia działań wobec większego podmiotu lub działań wobec kilku podmiotów 
jednocześnie, Fundusz identyfikuje ryzyko w zakresie braku możliwości obsłużenia procesu przygotowania 
i przeprowadzenia przymusowej restrukturyzacji w całości własnymi zasobami Funduszu, w szczególności 
w zakresie nowych rozwiązań uwzględnionych w projekcie procedowanych obecnie zmian ustawy o BFG. 
Uwzględniając powyższe, istotne jest wcześniejsze przygotowanie potencjalnych rozwiązań, które powinny 
być kierunkami działań Funduszu w przypadku konieczności wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec 
jednego lub kilku podmiotów jednocześnie w obecnej sytuacji geopolitycznej. Przed rozpoczęciem działań 
wojennych oraz przed nałożeniem sankcji na Rosję, Fundusz nie identyfikował zagrożenia, co do możliwości 
przygotowania i prowadzenia procesu przymusowej restrukturyzacji wyłącznie własnymi zasobami – nie jest to 
zatem potrzeba wynikająca z przyczyn leżących po stronie Funduszu.
Ciąg dalszy wyjaśnień w pkt VI.3) Informacje dodatkowe.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Doradztwo w zakr. wyboru możliwych wariantów zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji w 
odniesieniu do wybranych podmiotów podlegających przymus. restruktur. w obecnej sytuacji geopolit.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie

V.1) Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty 
lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1. Pełna nazwa postępowania: „Doradztwo w zakresie wyboru możliwych wariantów zastosowania 
instrumentów przymusowej restrukturyzacji w odniesieniu do wybranych podmiotów podlegających 
przymusowej restrukturyzacji w obecnej sytuacji geopolitycznej”.
2. Zamawiający nie skorzystał z możliwości przekazania do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
fakultatywnego ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex-ante zgodnie z art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. zm.) w brzmieniu: 
"Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może przekazać do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy."
3. Ciąg dalszy wyjaśnień z pkt IV.1.1) (pkt 3 załącznika D1 - Zamówienia ogólne "Uzasadnienie udzielenia 
zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej"):
Przesłanka 3: „potrzeba, której wcześniej nie można było przewidzieć”
Stan wojny na Ukrainie jest dla Funduszu czynnikiem diametralnie zmieniającym sytuację gospodarczą 
oraz rzutuje na potencjalne zagrożenia w polskim sektorze bankowym, łącznie ze wszystkimi skutkami 
towarzyszącymi wojnie m.in. zwiększone zapotrzebowanie ludności na gotówkę, zwiększona skala wymiany 
PLN/EUR i PLN/USD, niski kurs złotego. Fundusz nie był w stanie przewidzieć tak drastycznych wydarzeń 
skutkujących negatywnymi zmianami w otoczeniu ekonomicznym, które skutkują potrzebą wsparcia ze strony 
zewnętrznego doradcy.
Przesłanka 4: „nie można zachować terminów określonych dla przetargu nieograniczonego, przetargu 
ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem”
Fundusz bazując na statystykach Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących trwania postępowań w trybie 
przetargu nieograniczonego, w trybie przetargu ograniczonego oraz w trybie negocjacji z ogłoszeniem 
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stwierdza, iż nie jest możliwe zastosowanie żadnego z wymienionych trybów konkurencyjnych. Fundusz 
identyfikuje pilną potrzebę udzielenia zamówienia i oczekuje, iż zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie.
Statystyki UZP za 2020 r. nie podają danych dotyczących przeciętnego czasu trwania postępowania dla 
zamówień powyżej progu unijnego, natomiast z dostępnych danych za wcześniejsze lata wynika, że przeciętny 
czas trwania postępowania dla zamówień powyżej progu unijnego wyniósł:
- dla trybu przetargu nieograniczonego – 95 dni (2018 r.), 93 dni (2017 r.);
- dla trybu przetargu ograniczonego - 134 dni (2018 r.), 117 dni (2017 r.);
- dla trybu negocjacji z ogłoszeniem - 220 dni (2018 r.), 117 dni (2017 r.).
Uwzględniając statystki z roku 2018, w zestawieniu z terminami przewidzianymi dla procedur przyśpieszonych i 
przy zastosowaniu tych ostatnich należy liczyć się z następującym okresem trwania postępowania:
- dla trybu przetargu nieograniczonego – 75 dni;
- dla trybu przetargu ograniczonego - 114 dni;
- dla trybu negocjacji z ogłoszeniem - 200 dni.
Mając na uwadze powyższe oraz dynamiczne zmiany sytuacji ekonomiczno-gospodarczej w wyniku wojny na 
terytorium Ukrainy Fundusz stwierdza, iż nie jest w stanie zachować terminów określonych zarówno dla trybu 
negocjacji z ogłoszeniem, trybu przetargu ograniczonego jak i dla trybu przetargu nieograniczonego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl 
Tel.:  +48 226958504
Faks:  +48 226958111
Adres internetowy: https://sp.prokuratoria.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/11/2022
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