Warszawa, 11.04.2013 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA
Biuro Dyrektora Generalnego
MZ-AGZ-270-9430-2/AB/13

WSZYSCY WYKONAWCY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem

jest

umożliwiających

dostawa
korzystanie

maksymalnie

260

z

sportowo-rekreacyjnych

obiektów

szt.

miesięcznie,

imiennych
i

kart

uczestniczenie

w zajęciach sportowo-rekreacyjnych przez uprawnionych pracowników Zamawiającego –
przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9430/AB/13 wpłynęły zapytania.
Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), przedstawiam pytania i odpowiedzi:

1) Czy Wykonawca może we własnym zakresie i niezależnie od Zamawiającego pobierać
od Pracowników Zamawiającego i ich osób towarzyszących tak osobistych danych jak
np.: numer telefonów, numer PESEL, odciski linii papilarnych, adresy e-mail?
odpowiedź: Zamawiający nie ma wpływu na to jakie dane osobiste udostępni Wykonawcy
pracownik Zamawiającego.
2) Jakie dane Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy na potrzeby wykonania
zamówienia?
odpowiedź: Zamawiający przekaże Wykonawcy na potrzeby wykonania zamówienia:
imię i nazwisko pracownika.
3) Czy Zamawiający dopuszcza konieczność posiadania przez użytkowników telefonów
komórkowych w celu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia?
odpowiedź: NIE
4) Czy jedynym dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji i dostępu
użytkowników do obiektów sportowo - rekreacyjnych jest imienna karta, po okazaniu
której wraz z dowodem osobistym i podpisem na liście użytkownik jest wpuszczany
do tego obiektu?
odpowiedź: TAK

5) Czy dopuszczają Państwo inne formy weryfikacji uczestników jak np. stosowanie
kodów PIN otrzymywanych poprzez wiadomości sms, czy weryfikację danych
biometrycznych (tj. odcisków palców uczestników)?
odpowiedź: NIE
6) Czy pracownicy Zamawiającego wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych
osobowych z puli danych sensytywnych (tzw. dane wrażliwe, na których przetwarzanie
wymagana jest pisemna zgoda każdej osoby, której dane dotyczą)?
odpowiedź: Zamawiający przekaże Wykonawcy tylko: imię i nazwisko pracownika.
7) Czy wyrażają Państwo zgodę na wykluczenie ze świadczenia przedmiotu zamówienia
pracowników nie posiadających komórkowych aparatów telefonicznych, bądź nie
wyrażających zgody na przetwarzanie ich danych osobowych z puli danych
sensytywnych?
odpowiedź: NIE
8) Wykonawca prosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie interwałów
czasowych pomiędzy korzystaniem z usług w różnych obiektach sportowych tego
samego dnia, tygodnia czy miesiąca, bądź limitów jednokrotnego skorzystania z usługi
w danym obiekcie w ciągu dnia? Przez interwał czasowy wykonawca rozumie
kilkugodzinny odstęp czasowy pomiędzy korzystaniem z usługi w obiekcie A,
a korzystaniem z usługi w obiekcie B, w trakcie którego użytkownik nie może pod
rygorem kary finansowej skorzystać z usług świadczonych w jakimkolwiek obiekcie.
odpowiedź: NIE
9) Czy dostęp do obiektów ma mieć charakter nielimitowany? (tj. dający możliwość
korzystania z różnych usług w różnych obiektach sportowych tego samego dnia,
tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji)?
odpowiedź: TAK
10) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu czasowego do 30 minut
wyjątkowo w przypadku usług sauny. Swoją prośbę motywujemy kwestią
bezpieczeństwa użytkowników.
odpowiedź: Pracownicy Zamawiającego korzystający z obiektów Wykonawcy
będą zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów korzystania z tych obiektów
oraz usług w nich świadczonych.
11) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o konieczność załączenia do oferty zaświadczeń z
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w płaceniu
podatków i obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz
informacji o Wykonawcy z Krajowego Rejestru Karnego. Uważamy, że takie
udokumentowanie spełniania warunku udziału w postępowaniu pozwoli Państwu

podpisać ważną umowę z firmą stojącą w dobrej i perspektywicznej kondycji
finansowej, bez narażania się na niepotrzebne komplikacje w trakcie trwania umowy.
odpowiedź: Zamawiający określił jakie dokumenty są wymagane od wykonawcy w pkt
VIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
12) Czy dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych ma nie wiązać się z żadnymi
dodatkowymi kosztami chyba że dopłaty wprowadzone są przez same punkty
sportowo-rekreacyjne ale ich wysokość nie przekracza 25 PLN?
odpowiedź: Dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych ma nie wiązać się z żadnymi
dodatkowymi kosztami.
13) Czy Wykonawca powinien zapewnić Zamawiającemu możliwość korzystania z usług
tego samego obiektu przynajmniej dwa razy dziennie?
odpowiedź: Zamawiający wymaga nielimitowanego dostępu do usług sportoworekreacyjnych.

14) Czy weryfikacja Użytkowników w obiektach sportowo-rekreacyjnych ma być
zwolniona z dodatkowych opłat i innych mikropłatności?
odpowiedź: TAK
15) Czy wykaz obiektów ma dotyczyć rejonu całej Polski, czy tylko województwa
mazowieckiego?
odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis (Opis Przedmiotu Zamówienia pkt 2)
dotyczący wykazu obiektów tj. przynajmniej 100 obiektów na terenie Warszawy.
16) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z obligatoryjnego wykazu usług
kortów tenisowych, bądź potraktowanie usługi tenisa ziemnego jako usługi
nieobligatoryjnej dla Wykonawców. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy zaledwie jeden
podmiot działający na rynku oferuje usługi tenisa ziemnego. Taki zapis uniemożliwia
pozostałym Wykonawcom złożenie ofert, które byłyby zgodne ze Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.
odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis dotyczący zapewnienia przez Wykonawcę
dostępu do kortów tenisowych w Warszawie.
Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.

