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nr postępowania DAZ/ZP/9/2021 

 Warszawa,  dnia 4 listopada 2021 r. 

 

 

Do uczestników postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Dostawa 
elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego” 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, w późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela 

odpowiedzi na pytanie Wykonawcy dotyczące Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), które 

wpłynęło do ww. postępowania oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje 

modyfikacji SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Pytanie nr 1: 

Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na pytania do treści SWZ. Prośba nasza podyktowana jest 

koniecznością wyjaśnienia wszelkich wątpliwości, co do warunków prowadzenia postępowania oraz 

oceny ofert, w szczególności, czy są one określone zgodnie z zasadami: konkurencyjności, równego 

traktowania i proporcjonalności:  

1) Czy Zamawiający dokona zmiany postanowień SWZ w taki sposób, że w kryterium 3 Termin 

ważności kart („T”) termin ważności ograniczy do 36 miesięcy?  

Wykonawca wyjaśnia, że dopuszczenie terminów dłuższych niż 36 miesięcy narusza opisane powyżej 

zasady i przepisy. Praktyka pokazuje, że konkurencja potrafi zaproponować karty z terminem 60 a nawet 

ponad 60 miesięcy w sytuacji, gdy trwałość paska magnetycznego na kartach wynosi 36 miesięcy (termin 

gwarantowany przez producentów kart płatniczych). Należy tez zwrócić uwagę na tendencje rynkowe, 

tzn. stopniowe odchodzenie przez banki od kart z paskiem magnetycznym na rzecz kart z chipem lub 

kart zbliżeniowych.  

Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę na fakt, że użytkownicy/beneficjenci kart w dużo 

krótszym terminie wykorzystują środki z kart, a Zamawiający na kolejne święta zamawiają kolejne karty 

(kupony o charakterze podarunkowym). Tym samym trudno dostrzec w wykorzystaniu kryterium z tak 

długim terminem ważności kart dochowaniu zasad określonych w art. 16 i 17 ustawy Pzp oraz celu art. 

240 Pzp. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. 
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ZMIANA TERMINU SKŁADNIA I OTWARCIA OFERT 

 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz w tym zakresie dokonuje modyfikacji SWZ, 

poprzez nadanie nowego brzmienia: 

 

a) pkt 14.1 SWZ, jak poniżej:  

 

„14.1 Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

miniPortal - ePUAP, do dnia 9 listopada 2021 r. do godz. 11:00 (decyduje data i godzina przekazania 

oferty na ePUAP).” 

 

b) pkt 14.2 SWZ, jak poniżej:  

 

„14.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 za pomocą funkcjonalności 
Deszyfrowanie dostępnej dla Zamawiającego w miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/).” 

 

Powyższe modyfikacje SWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Zamawiającego  

i Wykonawców.  
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