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Rzeszów, dnia 15-11-2013 r. 
OR-IV.272.1.59.2013                                                                       

 

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.) zamawiający, w odpowiedzi na pytania jednego  

z wykonawców dotyczące treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień: 
 

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI: 
 

Pytanie 1: 
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Odpowiedź na pytanie 1: 
 

Nie może. Wykonawca wszelkie informacje winien pozyskiwać od zamawiającego poprzez kontakt  
z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego.  

 
Pytanie 2: 

 

 
 
Odpowiedź na pytanie 2: 
 

Tak. Zamawiający przekaże Wykonawcy jedynie imiona i nazwiska użytkowników. 

 
Pytanie 3: 

 

 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 

 
Nie dopuszcza. Zgodnie z postanowieniami SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ, § 2 pkt 2), korzystania 

z obiektów powinno odbywać się jedynie za okazaniem karty imiennej oraz dowodu tożsamości. 
 

Pytanie 4: 

 



Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ – znak sprawy: OR-IV.272.1.59.2013 
 

str. 3 z 6 

 
Odpowiedź na pytanie 4: 

 
Zgodnie z załącznikiem nr 7 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 użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu. 

 

Pytanie 5: 
 

 
 
Odpowiedź na pytanie 5: 

 

Zamawiający nie dopuszcza innych form weryfikacji uczestników niż wymienionych w załączniku nr 7 
do SIWZ, pkt 3 i 5. Zgodnie ze wskazanymi postanowieniami SIWZ, jedynym dopuszczonym przez 

Zamawiającego sposobem weryfikacji i dostępu użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych 
jest imienna karta, po okazaniu której wraz z dowodem tożsamości użytkownik jest wpuszczany do 

tego obiektu. 
 

Pytanie 6: 

 

 
 

Odpowiedź na pytanie 6: 

 
Zamawiający nie posiada wiedzy, czy poszczególni pracownicy wyrażają zgodę na przekazanie danych 
sensytywnych – niezależnie od tego Zamawiający nie przewiduje pobierania od użytkowników innych 

danych niż imię i nazwisko do wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie 7: 

 

 
 
Odpowiedź na pytanie 7: 

 
W związku z tym, że jedynym dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji i dostępu 

użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta, po okazaniu której wraz  
z dowodem tożsamości użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu, posiadanie telefonu 

komórkowego bądź jego brak oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych z puli danych 
sensytywnych lub jej brak nie będzie miało wpływu na udział uczestników w przedmiotowym 

programie. 

 
Pytanie 8: 

 

 
 

Odpowiedź na pytanie 8: 
 

Zamawiający wymaga zapewnienia użytkownikom nielimitowaną możliwość korzystania z wybranych 
przez pracownika obiektów tj. korzystanie z minimum jednej usługi dziennie w danym obiekcie z czego 

czas trwania tej usługi nie może być krótszy niż 45 minut. Nielimitowany dostęp do obiektów i zajęć 

sportowo-rekreacyjnych to dostęp dający możliwość korzystania z różnych usług i zajęć w różnych 
obiektach sportowych, tego samego dnia, tygodnia (patrz: załącznik nr 7 do SIWZ, pkt 5). 

 
Pytanie 9: 

 

 
 
Odpowiedź na pytanie 9: 

 
Tak, weryfikacja Użytkowników w obiektach sportowo-rekreacyjnych ma być zwolniona z dodatkowych 

opłat i innych mikropłatności. 
 

Pytanie 10: 
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Odpowiedź na pytanie 10: 

 
Wykonawcy mogą podawać w swoich ofertach obiekty świadczące usługi wskazane w treści pytania,  

z tym że, jeżeli w tych obiektach nie będzie zapewnione świadczenie przynajmniej jednej usługi 
sportowo-rekreacyjnej spośród wskazanych w pkt 4 załącznika nr 7 do SIWZ – to Zamawiający przy 

ocenie ofert nie będzie brał ich pod uwagę. 

 
Pytanie 11: 

 

 
 

Odpowiedź na pytanie 11: 
 

Zamawiający nie dopuszcza stosowania interwałów czasowych pomiędzy korzystaniem z usług  

w różnych obiektach sportowych tego samego dnia, tygodnia, miesiąca. 
 

Pytanie 12: 

 
 
Odpowiedź na pytanie 12: 

 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy. 
 

Pytanie 13: 
 

 
 

Odpowiedź na pytanie 13: 
 

W związku z tym, że jedynym dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji i dostępu 

użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta, po okazaniu której wraz  
z dowodem tożsamości użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu, posiadanie telefonu 

komórkowego przez użytkowników nie jest wymagane. 
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Pytanie 14: 
 

 

 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie minimalnego czasu korzystania z usług w przypadku 

usług sauny. 
 

 
 


