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Wykonawcy zainteresowani  
postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 
 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Dostawę bonów żywieniowych (kuponów 
profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie 
realizacji tych bonów w punktach (placówkach) gastronomicznych i handlowych 
dla  pracowników Południowego Koncernu Węglowego S.A. w okresie  
18 miesięcy”.  

 
 

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ 
 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Dostawę bonów żywieniowych (kuponów 
profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie realizacji tych 
bonów w punktach (placówkach) gastronomicznych i handlowych dla  pracowników 
Południowego Koncernu Węglowego S.A. w okresie 18 miesięcy”, na podstawie art. 38 
ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej cytujemy pytania Wykonawców  
oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 1 

Dot. sekcji II B i C pkt 4 SIWZ – punkty handlowe. 

Czy Zamawiający uzna Wykonawcy punkty handlowe znajdujące się w ramach obszaru 
gminy wiejsko – miejskiej jak np. Żarek w miejscowości Libiąż, Balina w miejscowości 
Chrzanów, Gorzowa i Bobrku w miejscowości Chełmek? 

Odpowiedź:  

Wykonawca uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego wyłącznie w takim przypadku, gdy punkty handlowe wykazane 
przez Wykonawcę będą znajdowały się we wskazanych w sekcji II ust. B i C pkt 4 SIWZ 
miejscowościach. 

Zamawiający dopuści możliwość realizacji bonów w punktach handlowych znajdujących 
się w ramach obszaru gminy wiejsko – miejskiej jak np. Żarek w miejscowości Libiąż, 
Balina w miejscowości Chrzanów, Gorzowa i Bobrku w miejscowości Chełmek, jednak 
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wykazanie ich przez Wykonawcę w ofercie, nie spowoduje uzyskania punktów do jej 
oceny wg kryterium określonego w SIWZ. 

 

Pytanie 2 

Dot. sekcji XII pkt 1 SIWZ – wadium. 

Czy Zamawiający uzna Wykonawcy wniesione wadium w 2 gwarancjach 
ubezpieczeniowych opiewających łącznie na wymaganą wartość 800 000,00 zł? 

Odpowiedź:  

Informacje dotyczące wniesienia wadium, w tym również form w jakich wadium może być 
wniesione zostały określone w sekcji XII ust. 1 SIWZ. Wybór konkretnej formy lub form 
należy do Wykonawcy. 

 


