
 1 

                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 

                                    PUM w Szczecinie 

     Dział Zamówień Publicznych  
                                        Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

                                                    tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13    

 
Szczecin 22-10-2012r 

Znak sprawy: ZP/220/72/12       

 

 

 

w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę bonów towarowych. 

 

 

 

 

Wyjaśnienia nr 1  

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie 1  

W opisie przedmiotu zamówienia piszą Państwo o dostawie bonów towarowych w 

poszczególnych ilościach – 9177 sztuk o nominalnej wartości 50 PLN.  Na rynku mamy 

obecnie dwa nośniki bonów towarowych – papierowy, określany konkretnym nominałem oraz 

wersja elektroniczna – w postaci karty płatniczej, gdzie osoba posługująca się kartą otrzymuje 

określone przez pracodawcę doładowanie, bez uwzględnienia nominału. Dodatkowo wersja 

elektroniczna związana jest z dodatkowymi obowiązkami po stronie zamawiającego. W 

związku z powyższym, prosimy o sprecyzowanie przedmiotu zamówienia – czy to jest wersja 

papierowa czy wersja elektroniczna. 

Odpowiedź  

Zamawiający wyjaśnia, że wymaga złożenia oferty na 9177  sztuk papierowej wersji 

bonów towarowych, każdy o nominale 50 PLN. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w postaci dostarczenia przez Wykonawcę bonów w 

formie kart przedpłaconych na okaziciela, wydawanych jako instrument pieniądza 

elektronicznego ? 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dopuszcza bonów towarowych w formie kart przedpłaconych na 

okaziciela. 

 

Pytanie 3 

W przypadku zaakceptowania kart przedpłaconych jako formy bonów towarowych prosimy o 

podanie liczby użytkowników kart czyli liczby osób, które będą skorzystają z tej formy 

przekazywania świadczeń. 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dopuścił bonów  w formie kart przepłaconych na okaziciela. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia iż przedmiotem zamówienia jest dostawa 9177 

sztuk papierowej wersji bonów towarowych o nominalnej wartości 50 PLN każdy. 
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Pytanie 4  

Czy w przypadku zaakceptowania kart przedpłaconych jako formy bonów towarowych 

Zamawiający w chwili podpisania umowy dostarczy Wykonawcy wykaz zawierający liczbę 

kart z podziałem na wartości nominalne ( …..… szt. / ……. zł  ) ? 

Odpowiedź  

Zamawiający nie dopuszcza bonów towarowych w formie kart przedpłaconych na 

okaziciela. 
 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania 

ofert. 

                 

                  Z poważaniem  
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