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UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA 

Warszawa, 18.11.2014 
 

Uczestnicy postępowania 
o udzielenie zamówienia  
publicznego 

 
 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-30/11/2014/272/W/MSW 
na „dostawę imiennych kart sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Uniwersytetu Muzycznego 
Fryderyka Chopina”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 W związku z wpłynięciem zapytań dotyczących treści SIWZ, działając w oparciu o art. 
38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający 
wyjaśnia, co następuje: 

 
Pytanie 1 
 
Czy pracownicy Zamawiającego wyrażają zgodę na korzystanie z usług sportowo – rekreacyjnych, 

których realizacja odbywa się przy użyciu ich telefonów komórkowych, bądź też odcisków palców? 

 
Odpowiedź 
 
Pracownicy Zamawiającego nie wyrażają zgody na korzystanie z usług sportowo – 
rekreacyjnych, przy użyciu ich telefonów komórkowych, bądź też odcisków palców 
 
Pytanie 2 
 
Czy dopuszczają Państwo inne formy weryfikacji uczestników jak np. stosowanie kodów PIN 

otrzymywanych poprzez wiadomości sms, czy weryfikację danych biometrycznych (tj. odcisków  

palców  uczestników  czy też rozkład tzw . minucji itp.)? 

 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie dopuszcza innych form weryfikacji uczestników ponad te, które zostały ujęte 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Pytanie 3 
 
Czy Zamawiający dopuszcza konieczność posiadania przez Użytkowników telefonów komórkowych 

w celu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia?  
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Odpowiedź 
 
Zamawiający nie dopuszcza konieczności posiadania przez Użytkowników telefonów 
komórkowych w celu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia  
 
 
Pytanie 4 
 
Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu wszelk ie narzędzia służące 

do bezpośredniej weryfikacji Użytkowników  w  obiektach?  

 
Odpowiedź 
 
Zgodnie z zapisami pkt 7 dział III SIWZ jedyną formą weryfikacji i dostępu użytkowników do 
obiektów sportowych jaką dopuszcza Zamawiający jest imienna karta wydana przez 
Wykonawcę, po okazaniu której wraz z dowodem osobistym użytkownik jest wpuszczony do 
obiektu i może swobodnie korzystać z wszystkich usług w danym obiekcie.  
 
 
Pytanie 5 
 
Czy wyrażają Państwo zgodę na wykluczenie ze świadczenia przedmiotu zamówienia Pracowników i 

Ich Osób Towarzyszących nie posiadających komórkowych aparatów telefonicznych (np. dzieci czy też 

osoby starsze), bądź nie wyrażających zgody na przetwarzanie ich danych osobowych z puli danych 

sensytywnych? 

 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykluczenie ze świadczenia przedmiotu zamówienia 
Pracowników i Ich Osób Towarzyszących nie posiadających komórkowych aparatów 
telefonicznych 
 
Pytanie 6 
 
Czy składanie zamówień na karty imienne dla Państwa Pracowników za pośrednictwem platformy 

internetowej oznacza dostarczenie Zamawiającemu elektronicznego narzędzia umożliwiającego 

prowadzenie obsługi procesu zamawiania kart sportowo – rekreacyjnych?  

 
 
Odpowiedź 
 
Tak składanie zamówień na karty imienne dla Państwa Pracowników za pośrednictwem 
platformy internetowej oznacza dostarczenie Zamawiającemu elektronicznego narzędzia 
umożliwiającego prowadzenie obsługi procesu zamawiania kart sportowo – rekreacyjnych 
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Pytanie 7 
 
Czy karta dla dziecka ma obejmować swoim zakresem co najmniej usługi basenu, zajęcia sztuk walki i 

tańca, grotę solną, ściankę wspinaczkową oraz lodowisko w okresie zimowym, czy też ma to być karta 

umożliwiająca dzieciom wstęp jedynie na obiekty basenowe? 

 
Odpowiedź 
 
Karta dla dziecka ma obejmować swoim zakresem co najmniej usługi basenu, zajęcia sztuk 
walki i tańca, grotę solną, ściankę wspinaczkową oraz lodowisko w okresie zimowym. 
Natomiast karta dla wnuków ma umożliwiać wstęp jedynie na  obiekty basenowe.  
 
 
Pytanie 8 
 
Prosimy o informacje czy karta rabatowa wymieniona w ust. 2 pkt 10 Opisu Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącego Rozdz. III SIWZ może być zastąpiona bezpłatną platformą elektroniczną zawierającą 

bazę ofert rabatowych dla Użytkowników kart? 

 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający dopuszcza obie formy dostępu do bazy ofert rabatowych dla użytkowników 
kart. 
 
 
Pytanie 9 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z ust. 2 pkt 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącego Rozdz. III SIWZ następującego fragmentu zdania: „Jedyną formą weryfikacji i dostępu 

użytkowników do obiektów sportowych jaką dopuszcza Zamawiający jest imienna karta wydana przez 

Wykonawcę, po okazaniu której wraz z dowodem osobistym użytkownik jest wpuszczony do obiektu i 

może swobodnie korzystać z wszystkich usług w danym obiekcie. Zamawiający nie dopuszcza również 

by weryfikacja wiązała się z dodatkowymi kosztami.” Obecny zapis może spowodować sytuację, w 

której żaden z Wykonawców funkcjonujących na rynku nie będzie w stanie spełnić wymogu 

minimalnej ilości obiektów postawionego w ust. 2 pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego 

Rozdz. III SIWZ, ze względu na fakt, iż Obiekty świadczące usługi sportowo – rekreacyjne często nie 

akceptują kart sportowo – rekreacyjnych w stosunku do wszystkich świadczonych przez siebie usług, a 

jedynie do części. Wykonawcy zatem nie mogliby wykazać takich obiektów w niniejszym 

postępowaniu, co rodziłoby ryzyko braku możliwości złożenia oferty odpowiadającej w pełni treści 

SIWZ. 
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Odpowiedź 
 
Zamawiający przychyla się do prośby i wykreśla z ust. 2 pkt 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia 

stanowiącego Rozdz. III SIWZ następujący fragment zdania: „Jedyną formą weryfikacji i dostępu 

użytkowników do obiektów sportowych jaką dopuszcza Zamawiający jest imienna karta wydana przez 

Wykonawcę, po okazaniu której wraz z dowodem osobistym użytkownik jest wpuszczony do obiektu i 

może swobodnie korzystać z wszystkich usług w danym obiekcie. Zamawiający nie dopuszcza również 

by weryfikacja wiązała się z dodatkowymi kosztami. 

 

 
 
                                                                                                               Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
 

                                                                                                                                                          
………………………………………………………… 

                                                                                                                                                              Monika Stankiewicz-Wiciak 
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