
 

 

 

 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego  w trybie 

przetargu nieograniczonego na świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych 

zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:    Data:  

ZP.272.00006.2017    23.01.2017 r. 

l.dz.: ZP.KW-00016/17    

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania 

dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 

1. Czy jedyne dane jakie Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy na potrzeby realizacji przedmiotu 

zamówienia to imię i nazwisko Użytkownika imiennej karty. 

Zdaniem Wykonawcy jedynymi danymi jakie są wystarczające do świadczenia usług sportowo-

rekreacyjnych są imię i nazwisko Użytkownika karty 

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. 

3. Czy składanie zamówień na karty imienne dla Państwa Pracowników może odbywać się za pomocą 

internetowej platformy internetowej? 

Według Wykonawcy takie rozwiązania znacznie ułatwi oraz przyspieszy proces składania zamówień na 

karty sportowo – rekreacyjne 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 eliminuje błędy powstające 

zazwyczaj w trakcie wypełniania tradycyjnych plików Excel, co przekłada się na efektywność współpracy 

pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcą w trakcie realizacji umowy.  

ODPOWIEDZI: 

1. Zamawiający potwierdza, iż jedynymi danymi jakie zamierza przekazać wybranemu Wykonawcy 

są imiona i nazwiska użytkowników. 

2. Zgodnie z zapisami ust. 9, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający przewiduje uzależnienie wstępu do obiektów lub korzystania z zajęć sportowo – 

rekreacyjnych od identyfikacji użytkownika w zakresie jego imienia i nazwiska (tzn. zgodności tych 

danych z informacjami zawartymi w dokumencie tożsamości lub innym dokumencie ze zdjęciem), 

dopuszcza także potwierdzenie przez użytkownika faktu wstępu do obiektów lub skorzystania z zajęć 

poprzez weryfikację imiennej karty magnetycznej wraz z okazanym dowodem tożsamości. 

Dopuszczalna jest również możliwość weryfikacji użytkowników za pomocą imiennej karty 

(magnetycznej, chipowej lub zbliżeniowej), wraz z okazanym dokumentem tożsamości i złożeniem przez 

użytkownika podpisu na liście. 

Zamawiający nie dopuszcza innych sposobów weryfikacji użytkowników. 

3. Zgodnie z zapisami ust. 11, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Opisu przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający dopuszcza składanie zamówień na karty za pomocą platformy internetowej Wykonawcy. 
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