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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  

Bony towarowe - Kochcice. 

 

Numer ogłoszenia: 64874 - 2013; data zamieszczenia: 15.02.2013 

 

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

w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, 41,940 Piekary Śląskie informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów 

siwz, na które to zamawiający odpowiada:  

 

Pytanie nr 1 

Z uwagi, iż w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający wymaga co najmniej 1 

sklepu wielkopowierachniowego w promieniu 20km od Oddziału Rehabilitacji, Balneologii i 

Medycyny Fiskalnej – Kochcice natomiast w Formularzu ofertowym oczekuje przedstawienia 

wykazu punktów handlowych honorujących oferowane bony towarowe w promieniu 10km od 

Oddziału, prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jaką odległość ma na myśli? 

Odpowiedź: 

Wymagana minimalna liczba 1 sklepu wielkopowierzchniowego ( o powierzchni sprzedaży  co 

najmniej 400 m
2
) w  promieniu 20 km od ODZIAŁU REHABILITACJI, BALNEOLOGII I 

MEDYCYNY FIZYKALNEJ – KOCHCICE  , 42 - 713 Kochanowice Kochcice, ul. Zamkowa 1   

honorujących oferowane  bony towarowe – dotyczy przedmiotu zamówienia. 

 

Do kryterium oceny ofert w formularzu ofertowym  należy podać ilość punktów 

handlowych honorujących oferowane bony towarowe w promieniu 10km od Oddziału 

zamawiającego (Kochanowice Kochcice ul.Zamkowa 1).  
  

 

Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający określając przedmiot zamówienia jako „bony towarowe” umożliwiające 

dokonywanie zakupów ma na myśli elektronicznie bony towarowe, będących nowoczesnym 

odpowiednikiem tradycyjnego bonu towarowego? 

Pragniemy nadmienić, iż elektroniczne bony towarowe charakteryzują się m.in.: 

 Wielokrotne doładowanie, bez dodatkowych problemów i kosztów logistycznych. Raz 

rozdane karty mogą być elektronicznie doładowane w dowolnym terminie, dowolną kwotą – 

według zapotrzebowania Zamawiającego 

 Państwa bezpieczeństwo od momentu otrzymania kart, aż do momentu rozdania ich 

pracownikom. Karty (..) dostarczane są  do Państwa nieaktywne, co minimalizuje 



 

zagrożenie ewentualnej utraty środków. Aktywacja kart odbywa się w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

 Wielokrotne korzystanie z kart przez pracowników , bez ograniczeń związanych z 

nominałem ( płacąc jednorazowo nawet mniejsze kwoty np. 27,95 zł). 

 Zastrzeżenie w przypadku utraty, dzięki czemu możliwe jest odzyskanie środków 

zgromadzonych na karcie, co w przypadku bonów papierowych nie jest możliwe. 

 Korzystanie z sieci około 250.000 sklepów na terenie całej Polski. Karty (…) akceptowane 

są wszędzie tam , gdzie akceptowane są karty elektroniczne Visa Electron i inne karty 

płatnicze. 

 Podlega tym samym uregulowaniom prawnym jak tradycyjne bony papierowe – wartość 

środków nie jest zamienialna na gotówkę, ponieważ karta (…) nie pozwala na korzystanie w 

bankomatach. 

Pragniemy podkreślić, iż wartość doładowania elektronicznego bonu towarowego dla każdego 

pracownika jest dowolna, według zapotrzebowania Zamawiającego ( np. wielokrotność 

nominału 50zł), a użytkownik karty nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z 

dokonywaniem transakcji. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania bonów towarowych  w formie elektronicznych bonów 

towarowych.  

 
 

 

         Z poważaniem 

 

 

 


