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do Wykonawców 
 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa kart podarunkowych 
 
 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 poz. 1129, ze zm.) (dalej: ustawa), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących 
treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej: SWZ) oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść 
SWZ: 
 
 
 
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na nadanie ust. 1 Rozdziału V SWZ, pt. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI 
DOWODOWE brzmienia jak niżej?  

1. W celu potwierdzenia liczby punktów określonych w kryterium nr 2, w których można realizować oferowane 
karty podarunkowe Zamawiający wymaga przedstawienia oświadczenia Wykonawcy co do liczby punktów 
handlowych na terenie RP.  

Wykaz należy dołączyć do oferty, z uwzględnieniem pkt XVII. 7.  

Aktualny wymóg złożenia na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy Pzp wykazu punktów handlowych na terenie RP 
może naruszać konkurencję.  

W ust. 2 SWZ Zamawiający zapisał:  

2. Zamawiający informuje, że nie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli przedmiotowych środków dowodowych 
lub złożone środki są niekompletne, do ich złożenia lub uzupełnienia, ponieważ przedmiotowe środki dowodowe, 
o których mowa powyżej w pkt 1, służą potwierdzeniu zgodności z kryterium oceny ofert (art. 107 ust. 3 ustawy 
Pzp). W takim przypadku, oferta Wykonawcy nie otrzyma punktów w kryterium nr 2.  

Powyższe powoduje, że od sposobu sporządzenia wykazu, czy też uznania Zamawiającego zależeć może liczba 
punktów przyznanych danemu Wykonawcy, a tym samym także wygrana w postępowaniu o zamówienie 
publiczne.  

Dzieje się to jednak w sytuacji, gdy oficjalną liczbę punktów podaje NBP (w załączeniu aktualny raport). Stąd 
każdy z ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawca powinien wskazać liczbę punków odpowiadającą 
liczbie z raportu NBP. 

W świetle powyższego, i wobec obszerności wykazu, popełnienie błędu przy sporządzaniu wykazu (którego 
obecnie wymaga Zamawiający), może przesądzić o wyborze najkorzystniejszej oferty, co w świetle wykazanych 
powyżej okoliczności naruszać będzie zasady udzielania zamówień publicznych (art. 16 i 17 ustawy Pzp)  
i zniweczyć istotę postępowania o zamówienie publiczne. 
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Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający rezygnuje z wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków 
dowodowych. 

Tym samym SWZ ulega następującym zmianom: 

− pkt V SWZ otrzymuje brzmienie: „Przedmiotowe środki dowodowe nie są wymagane”; 

− skreśla się pkt XVIII. 1.5 SWZ; 

− w pkt XIX 3 SWZ skreśla się słowa „przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt V”; 

− skreśla się pkt XIX. 8. 2) SWZ. 
 
Stosownej zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu. 
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