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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:  

Dostawa bonów towarowych  - Piekary. 

 

Numer ogłoszenia: 64862 - 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  

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.  

 
MODYFIKACJE 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje SIWZ w 

następujący sposób : 

1. W SIWZ w pkt 7 po ppkt 2  dodaje się zapis „      Uwaga: Wykonawcy mający siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązani są 

przedłożyć dokumenty zgodnie z dyspozycją  § 4. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

(Dz. U. nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane.  
            Czyli zamiast dokumentu opisanego w ust. 7 2. dokument potwierdzający, iż  nie  
            otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony w kraju, w którym  
            ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem  
            składania ofert.” 

2. W SIWZ w 12. Termin składania i otwarcia ofert. zapisy „25.02.2013” zastępuje 

się zapisami „27.02.2013” 
 

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami wymagającymi wprowadzenia zmian w ofertach 

przedłużeniu na 27.02.2013 ulega  termin składania i otwarcia ofert. Godziny pozostają bez zmian. 

 

 

         Z poważaniem 

 

 

 


