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Rzeszów, dnia 23-11-2015 r. 
OR-IV.272.1.55.2015                                                                                
 

Do wykonawcy, który zwrócił się 
o wyjaśnienie treści SIWZ 
 

Do wykonawców, którym 
zamawiający przekazał SIWZ 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej 

 
 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 

dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 
polegających na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych 
dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie oraz osób towarzyszących.” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” zamawiający,  
w odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela 
następujących wyjaśnień: 
 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 
Pytanie 1: 
 

Czy pracownicy zamawiającego wyrażają zgodę na korzystanie z usług sportowo-
rekreacyjnych, których realizacja odbywa się przy użyciu ich telefonów komórkowych, bądź 
też weryfikację danych biometrycznych (tj. odcisków palców uczestników czy też rozkład tzw. 
minucji itp.)? 
 

Informacja dla Zamawiającego: 
Jako, że beneficjentem przedmiotu zamówienia mają być pracownicy Zamawiającego 
prosimy  o informację, czy wyrażają oni chęć korzystania z takich usług jeśli obłożone są one 
koniecznością każdorazowego zabierania ze sobą do obiektu sportowo-rekreacyjnego 
telefonu komórkowego, na podstawie którego dokonywana jest obligatoryjna weryfikacja  
i rejestracja Użytkownika w obiekcie. 
 

Odpowiedź na pytanie 1: 
 

Zgodnie z przeprowadzoną w roku 2014 ankietą, 71,74% pracowników nie wyraziło zgody ma 
korzystanie z usług sportowo-rekreacyjnych, których realizacja odbywałaby się przy użyciu 
telefonów komórkowych bądź też odcisków palców. W roku 2015 nie przeprowadzono takiej 
ankiety, niezależnie od tego Zamawiający nie przewiduje pobierania od użytkowników 
innych danych niż imię i nazwisko do wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie 2: 
 

Czy jedynym, wystarczającym, dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji  
i dostępu użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta 
(magnetyczna, chipowa lub zbliżeniowa), po okazaniu której wraz z dowodem osobistym  
i podpisem na liście Użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu? 
 

Odpowiedź na pytanie 2: 
 

Zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, pkt 3 i 5 jedynym dopuszczonym przez Zamawiającego 
sposobem weryfikacji i dostępu użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest 
imienna karta, po okazaniu której wraz z dowodem tożsamości i złożeniem podpisu na liście 
(o ile wykonawca tego wymaga) użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu. 
 

Pytanie 3: 
 

Czy składanie zamówienia na karty imienne dla Państwa Pracowników odbywać się ma za 
pomocą internetowej platformy internetowej? 
 

Wg …………….. takie rozwiązanie znacznie ułatwi oraz przyśpieszy proces składania zamówień 
na karty sportowo-rekreacyjnego oraz umożliwi Zamawiającemu wgląd w aktualne oraz 
archiwalne zamówienia, a także umożliwi ich prostą edycję w przypadku konieczności 
naniesienia zmian. Ponadto stosowanie systemu elektronicznej platformy internetowej 
praktycznie wyeliminuje błędy powstające zazwyczaj w trackie wypełnienia tradycyjnych 
plików Excel, co przekłada się na efektywność współpracy pomiędzy Zamawiającym oraz 
Wykonawcą w trakcie realizacji umowy. 
 

Odpowiedź na pytanie 3: 
  

Zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 3 załącznika nr 5 do SIWZ „Istotne (…)”  zamówienia na 
karty imienne zostaną złożone pisemnie lub za pomocą elektronicznej platformy 
internetowej, lub drogą elektroniczną na wskazany przez wykonawcę adres e-mail – wybór 
formy należy do wykonawcy.  
 

Pytanie 4: 
 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o skrócenie minimalnego czasu jednorazowego pobytu  
w obiekcie do 30 minut w przypadku korzystania z usługi sauny. Nasza prośba wynika ze 
względów bezpieczeństwa i regulaminów stosowanych w niektórych obiektach stosowanych 
w niektórych obiektach sportowo-rekreacyjnych. 
 

Odpowiedź na pytanie 4: 
  

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenia minimalnego czasu korzystania z usług  
w przypadku usług sauny. 
 

Pytanie 5: 
 

Zwracamy się uprzejmą prośbą o dodania do zapisu do punku 6 Szczegółowego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia (SPOZ) następującego zdania: „Zamawiający wymaga, aby 
dostępność obiektów nie była ograniczona porą dnia, tzn. uprawniony będzie miał prawo 
korzystania z obiektów w pełnym zakresie czasu jego otwarcia dla korzystających, chyba  
że grafik lub regulamin wewnętrzny obiektu sportowo-rekreacyjnego stanowi inaczej”. 
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Informacja dla Zamawiającego: 
Proponujemy powyższy zapis, ponieważ w niektórych obiektach basenowych prowadzone są 
zajęcia z pływania dla młodzieży szkolnej, przez co obiekty te nie zawsze są dostępne dla 
Użytkowników w pełnym zakresie czasu ich rzeczywistego otwarcia.  
 

Odpowiedź na pytanie 5: 
  

Zamawiający dokonał zmiany treści punktu 6 załącznika nr 6 do SIWZ. Punkt 6 otrzymał 
nowe, następujące brzmienie: „Zamawiający wymaga aby dostępność obiektów nie była 
ograniczoną porą dnia, tzn. uprawniony będzie miał prawo korzystania z obiektów w pełnym 
zakresie czasu jego otwarcia dla korzystających, chyba że grafik lub regulamin wewnętrzny 
obiektu sportowo-rekreacyjnego stanowi inaczej”. 
 
 
 


