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Samodzielny Publiczny 
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej 
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich 
ul. Bytomska 62 
41-940 Piekary Śląskie 
Sekcja d/s zamówień publicznych 
Znak sprawy: SZP.270-68/14 

                              Piekary Śląskie 14.11.2014r. 
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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  
Dostawa bonów towarowych Piekary. 
Numer ogłoszenia: 234729 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014 
 

 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba w 

Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41-940 Piekary Śląskie informuje, iŜ zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły następujące prośby  o 
wyjaśnienia zapisów siwz, na które to zamawiający odpowiada:  
 
 
PYTANIE 1 
Czy dopuszczają Państwo moŜliwość zakupu bonów w formie kart elektronicznych, podlegających 
zwolnieniu  
z podatku dochodowego w przypadku finansowania z ZFSS, które moŜna realizować we 
wszystkich punktach handlowo – usługowych akceptujących karty płatnicze? Dla kaŜdego 
pracownika przekazywana jest jedna karta z odpowiednią wartością doładowania. 
 
Odpowiedź:  
Nie. Zamawiający nie dopuszcza.  
 
PYTANIE 2 
W związku z ogłoszonym przetargiem na dostawę bonów towarowych 68/2014 prosimy o 
wyjaśnienie zapisu w SIWZ. Jak naleŜy rozumieć zapis w pkt 3 przedmiot zamówienia: - Punkty 
honorujące bony w tirecie trzecim muszą posiadać w sprzedaŜy produkty między innymi arykuły 
spoŜywcze, RTV i AGD, odzieŜ. 
 

1. prosimy o wyjaśnienie terminu "........... w tirecie trzecim ............." 
2. Czy zapis ten oznacza posiadanie w/w asortymentu we wszystkich sklepach łącznie czy w/w 

asortyment powinien mieć kaŜdy sklep z listy? 
 
W związku z zapytaniem, oczekiwaniem na odpowiedź i przygotowaniem dla Państwa 
właściwej listy punktów honorujących bony, prosimy o wydłuŜenie terminu składania ofert. 

 
Odpowiedź: Wymagana minimalna liczba 3 sklepów wielkopowierzchniowych, 
posiadających w sprzedaŜy produkty między innymi artykuły spoŜywcze, RTV i AGD, 
odzieŜ (o powierzchni sprzedaŜy  co najmniej 400 m2) w  promieniu 10 km od 
zamawiającego  honorujących oferowane  bony towarowe. 
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W związku z tym, iŜ nie wprowadza się modyfikacji SIWZ, zamawiający nie przedłuŜa terminu 
składania i otwarcia ofert. 
 

 
 

Z powaŜaniem 
 

 


