
Szczecin, dnia 24.11.2009 r. 
 

 
L.dz.RCKiK/ e-mail 4230/2009 
 
Dotyczy: przetargu nr 12/2009 nieograniczonego na dostawę bonów towarowych w postaci 
elektronicznych kart płatniczych dla pracowników RCKiK w Szczecinie. 
. 

W związku z zadanym pytaniem dot. SIWZ, które wpłynęły od jednego z uczestników 
postępowania o następującej treści:  
W związku z ogłoszonym przez Państwa przetargiem na Bony towarowe w postaci elektronicznych kart 
płatniczych dla pracowników zwracamy się z pytaniem: 
 
W zastosowanej przez Państwa procedurze przetargowej jedynym kryterium oceny ofert jest – Cena 
100%. W związku z ograniczeniem cenowym ( cena niższa niż nominalna wartość bonów ) wynikają-
cym z nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w przypadku złożenia więcej niż jed-
nej oferty o tej samej najniższej cenie nominalnej tj. 164 800 zł, istnieje dużo prawdopodobieństwo 
nie rozstrzygnięcia wyboru najlepszej oferty. Czy istnieje możliwość zastosowania dodatkowego kryte-
rium oceniającego inne cechy bonu towarowego w postaci elektronicznych kart. 
     
W związku z nowelizacją ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. 02.126.1071 z dnia 9 
sierpnia 2002r. )  
 - art. 15 ust. 4 „ Utrudnianiem dostępu do rynku, o którym mowa w ust. 3 jest również: 
 1) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi, 
oferowanych poniżej ich wartości nominalnej ” 
 2) emitowanie oraz realizacja znaków legitymacyjnych podlegających wymianie na towary lub usługi 
o cenie przewyższającej wartość nominalną znaku  
 
RCKiK w Szczecinie odpowiada na powyższe pytanie: 
Zamawiający nie może zmieniać kryteriów w trakcie przetargu. 
Zmiana kryteriów po ogłoszeniu przetargu jest niedopuszczalna. Potwierdzeniem tej tezy jest 
wyrok z 5 czerwca 2006 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-1593/06). Jakakolwiek modyfikacja w trak-
cie przetargu raz podanych w siwz kryteriów oceny ofert jest zabroniona. Wniosek ten wyni-
ka wprost z art. 91 ust. 1 ustawy. Zamawiający może dokonać wyboru najkorzystniejszej 
oferty wyłącznie na podstawie kryteriów określonych w siwz. Jeżeli uczyni inaczej, takie po-
stępowanie jest obarczone wadą i powinno zostać unieważnione. Po ogłoszeniu przetargu 
Zamawiajacy nie może zmienić kryteriów, jakimi będzie się kierował przy wyborze oferty. 
 
W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty o tej samej najniższej cenie ma zastosowanie 
art. 91 ust. 5 UPZP. 

   Z poważaniem 
  Dyrektora RCKiK 

 
 
 
Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma przesyłając na nr faxu: 091 4 22 18 98 
 
 
Otrzymano dnia ……………………………… ilość stron …………………………. 
 
          Podpis i pieczęć 
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