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Do Wykonawców  
w postępowaniu  
WZ/17/2020 

               
dotyczy: zamówienia publicznego na „Usługę polegającą na umożliwieniu dostępu pracownikom Biura 
NFOŚiGW do zajęć sportowych o zróżnicowanym charakterze”. Sprawa nr WZ/17/2020 
 
W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców, przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami.  
  
Pytanie nr 1 
Prosimy o informację, czy w związku ze stanem epidemii i wynikającym z tego faktem, iż nie wszystkie 
obiekty z którymi Wykonawcy mają podpisane umowy wznowiły już działalność Zamawiający 
dopuszcza podanie w liczbie obiektów do punktacji i oceny ofert  wyłącznie te które faktycznie działają 
i są dostępne dla Użytkowników czy również takie które w dalszym ciągu są czasowo zamknięte  
i planują ponowne otwarcie np. we wrześniu 2020r. 
 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ w Załączniku nr 1 do IDW (Formularz ofertowy) 
pkt. 4 d i e, Wykonawca podaje oferowaną liczbę obiektów dostępnych w dniu składania ofert. 
 
Pytanie nr 2 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza podanie w liczbie obiektów do punktacji  
i oceny ofert  tych obiektów, które są czasowo zamknięte z przyczyn innych niż epidemia – takich jak 
np. remonty, przerwy techniczne w obiektach basenowych, sezonowość działalności (np. lodowiska 
czynne wyłącznie w okresie zimowym).   
 
Odpowiedź nr 2 
Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ w Załączniku nr 1 do IDW (Formularz ofertowy) 
pkt. 4 d i e, Wykonawca podaje oferowaną liczbę obiektów dostępnych w dniu składania ofert. 
 
Pytanie nr 3 
Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza podanie w liczbie obiektów do punktacji  
i oceny ofert obiekty świadczące wyłącznie usługi dla dzieci. 
 
Odpowiedź nr 3 
Nie. Zamawiający wyjaśnia, że w kryterium „Potencjał techniczny” będą brane pod uwagę te obiekty 
(bez względu na to czy jest to obiekt oferujący usługi bez dodatkowych opłat, czy z dodatkowymi 
opłatami), które oferują zajęcia sportowe o zróżnicowanym charakterze i mogą być dostępne dla 
pracowników Biura NFOŚiGW oraz ich osób towarzyszących, seniorów i dzieci. 
 
Pytanie nr 4 
Prosimy o podanie wysokości dofinansowania do karnetów odpowiednio dla każdej z grup 
Użytkowników (pracownik, osoba towarzysząca, dziecko, senior). 
 
Odpowiedź nr 4 
Zamawiający wyjaśnia, że dofinansowanie z Komisji Socjalnej dotyczy tylko pracowników NFOŚiGW  
i wynosi, w zależności od dochodu 35% i 20% ceny jednostkowej miesięcznego abonamentu brutto. 
 



Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści postanowienia § 7 ust. 1 Umowy, w ten sposób, aby 
Zamawiający był uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku jej nienależytego wykonywania 
przez Wykonawcę dopiero po uprzednim bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy 
przez Zamawiającego do należytego wykonania Umowy lub naprawy naruszenia postanowień Umowy? 
W ocenie Wykonawcy, Zamawiający powinien mieć prawo do odstąpienia od Umowy dopiero po fakcie 
poinformowania Wykonawcy o jego niewłaściwym postępowaniu przy wykonywaniu Umowy. 
Wykonawca powinien mieć możliwość naprawy swego naruszenia, tym bardziej, że nie można 
wykluczyć okoliczności, kiedy Wykonawca narusza Umowę w sposób nieświadomy. Dotychczasowe 
zapisy Umowy pozwalają na odstąpienie od niej przez Zamawiającego bez uprzedniej informacji  
o naruszeniu umowy ze strony Wykonawcy, co zdaniem Wykonawcy, naraża go na zakończenie 
współpracy ze strony Zamawiającego, bez świadomości z jakiego powodu doszło do odstąpienia  
i możliwości naprawy swojego postępowania.  
 
Odpowiedź nr 5 
Zamawiający nie wyraża zgody. Postanowienia SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian. Zgodnie  
z § 7 ust. 1 Istotnych postanowień umowy (Część II SIWZ) odstąpienie od Umowy następuje po dwóch 
okresach rozliczeniowych, w związku z powyższym Wykonawca już po pierwszym okresie 
rozliczeniowym ma czas na naprawę naruszeń postanowień Umowy. 
 
Pytanie nr 6 
W nawiązaniu od Opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o potwierdzenie 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 nr 6 
Tak. Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt III Instrukcji dla Wykonawców (Część I SIWZ) Identyfikacja 
użytkownika następować będzie wyłącznie poprzez weryfikację jego imienia i nazwiska, na podstawie 
przedstawionego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy, a w przypadku dzieci w wieku szkolnym np. legitymacji). Zamawiający nie dopuszcza innych form 
weryfikacji. Jeżeli Wykonawca przewiduje dokonywanie identyfikacji użytkowników na podstawie 
wydawanych przez siebie identyfikatorów (np. karty), koszt identyfikatorów (w tym ich dostarczenia 
do siedziby Zamawiającego) pokrywa Wykonawca. 
Jednocześnie, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 8) Istotnych postanowień umowy (Części II SIWZ), Karta Sportowa 
to identyfikator uprawniający Użytkownika do korzystania z usług określonych w Pakiecie Sportowym, 
jeżeli Wykonawca przewiduje taką formę identyfikacji Użytkowników. 
 

 
 
Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

                     Agnieszka Kubacka 


