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Wykonawcy zainteresowani 
postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego 

 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów żywieniowych 

(kuponów profilaktycznych) na realizację posiłków profilaktycznych oraz zapewnienie 
realizacji tych bonów w punktach (placówkach) gastronomicznych i handlowych dla  
pracowników TAURON Wydobycie S.A. w okresie 36 miesięcy. 

 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚĆI SIWZ   
 
 

 W związku z otrzymanymi pytaniami 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 TAURON Wydobycie S.A.  
w okresie 36 miesięcy, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej 
cytujemy otrzymane pytania oraz odpowiedzi Zamawiającego. 

   

 

Pytanie 1 

Zamawiający w § 4 pkt 1 wzoru umowy dzierżawy stołówek w Jaworznie i Libiążu określa 
wysokość czynszu na poziomie 30 290,90 zł netto miesięcznie, który podlegać będzie 
waloryzacji w okresie obowiązywania umowy. Faktyczny koszt utrzymania stołówek, na który 
składają się również media, naprawy, serwisy oraz pozostałe elementy § 6 umowy dzierżawy 
to poziom wyższy o 22 000,00 zł – 25 000,00 zł netto miesięcznie. Obecny czynsz, 
porównywalny z zaproponowanym w nowej umowie, ma bezpośredni wpływ na stały brak 
rentowności stołówek np. stołówka w ZG Janina w Libiążu wydaje zaledwie 12 posiłków 
dziennie, a średniomiesięcznie obroty w sklepie za okres od lutego do kwietnia wynosiły  
ok. 11 000,00 zł. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości 
czynszu do 5% od obrotu stołówki. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający  podtrzymuje zapisy SIWZ. 
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Pytanie 2 

W związku z faktem, że ostatni Klienci korzystają z bufetów w godzinach od 15.00 do 17.30 
wnioskujemy o skrócenie godzin otwarcia bufetów do godziny 18.00. Po godzinie 18.00  
w bufetach nie sprzedają się już towary i posiłki, w związku z czym Wykonawca ponosi koszty 
tzw. „pustych przebiegów” związanych z zatrudnieniem pracowników, kosztem mediów. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
 
 
Pytanie 3 

Zamawiający w rozdziale 3 warunki udziału Wykonawców w postępowaniu pkt 3.2.1.3 ppkt 3), 
na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednią ilością punktów handlowych, 
oczekuje przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia według wzoru załącznika nr 10  
do siwz  potwierdzającego, że podmiot trzeci będzie realizował bony żywieniowe (kupony 
profilaktyczne). Celem zapewnienia bardziej wiarygodnej deklaracji, dającej Zamawiającemu 
gwarancję realizacji bonów proponujemy wymianę oświadczenia na rzecz umów 
akceptacyjnych podpisanych z punktami, które będą realizowały bony żywieniowe (kupony 
profilaktyczne) w okresie zamówienia. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
  
 
Pytanie 4 

Jako wykonawca usługi spotkaliśmy się z próbami podrabiania bonów. Chcąc w przyszłości 
uniknąć podobnych sytuacji zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie 
dodatkowego zabezpieczenia bonu w postaci kodu kreskowego. Proponujemy, aby numer 
ewidencyjny bonu był tożsamy z kodem kreskowym. 
 
Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na oznaczenie bonu numerem ewidencyjnym tożsamym z kodem 
kreskowym. 
 

 


