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WSZYSCY WYKONAWCY 

 

dotyczy: zamówienia prowadzonego na podstawie Zarządzenia Nr 121/2020 Rektora Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 28  grudnia 2020 r. w sprawie zasad realizacji zamówień 

o  wartości poniżej 130 000,00 PLN. 

 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do usług rekreacyjno-sportowych dla 

pracowników PWSZ w Chełmie 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

1) W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz wynikających z tego restrykcji dotyczących 

funkcjonowania obiektów sportowo-rekreacyjnych prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawcy 

zobowiązani są podać w ofercie liczbę obiektów, z którymi na dzień składania ofert mają podpisane 

umowy współpracy. 

Odpowiedź: Tak, Wykonawcy zobowiązani są podać w ofercie liczbę obiektów, z którymi na dzień 

składania ofert mają podpisane umowy współpracy. 

2) Czy Zamawiający dopuszcza konieczność posiadania przez Użytkowników telefonów 

komórkowych w celu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu  zamówienia?  

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

Według Wykonawcy, konieczność posiadania telefonów (szczególnie prywatnych) przez 

Użytkowników może być utrudnieniem dla wybranych Użytkowników (tj. np. nieposiadających 

telefonów komórkowych lub osób starszych czy dzieci).  

3) Czy wyrażają Państwo zgodę na wykluczenie ze świadczenia przedmiotu zamówienia Pracowników 

i Ich Osób Towarzyszących nie posiadających komórkowych aparatów telefonicznych (np. osoby 

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

sensytywnych takich jak np. minucje odcisków palca? 



Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na wykluczenie ze świadczenia przedmiotu zamówienia 

Pracowników i Ich Osób Towarzyszących nie posiadających komórkowych aparatów telefonicznych 

(np. osoby starsze, dzieci), bądź nie wyrażających zgody na przetwarzanie ich danych osobowych 

z  puli danych sensytywnych takich jak np. minucje odcisków palca. 

4) Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Wykonawca świadczy usługi dostępu do obiektów 

sportowo-rekreacyjnych stosując identyfikację/weryfikację przy pomocy telefonu komórkowego, 

to w sytuacji, w której pracownik nie posiada telefonu komórkowego lub nie wyraża chęci 

korzystania z telefonu komórkowego w procesie identyfikacji/weryfikacji w obiekcie sportowo-

rekreacyjnym, Wykonawca ten musi zapewnić mu możliwość podstawowej 

identyfikacji/weryfikacji tj. poprzez okazanie imiennego karnetu i/lub dowodu osobistego? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż w przypadku gdy Wykonawca świadczy usługi dostępu do 

obiektów sportowo-rekreacyjnych stosując identyfikację/weryfikację przy pomocy telefonu 

komórkowego, to w sytuacji, w której pracownik nie posiada telefonu komórkowego lub nie 

wyraża chęci korzystania z telefonu komórkowego w procesie identyfikacji/weryfikacji w obiekcie 

sportowo-rekreacyjnym, Wykonawca ten musi zapewnić mu możliwość podstawowej 

identyfikacji/weryfikacji tj. poprzez okazanie imiennego karnetu i/lub dowodu osobistego. 

5) Czy jeżeli pracownik Zamawiającego nie wyrazi zgody na korzystanie z telefonu komórkowego 

w  celu podstawowej metody weryfikacji karnetu w obiekcie sportowo – rekreacyjnym to 

wykonawca ma obowiązek zaproponować inną formę weryfikacji w obiekcie, jak np. imienna karta 

potwierdzana dokumentem tożsamości? 

Odpowiedź: Tak. 

6) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w kryterium ilości placówek Zamawiający 

będzie brał pod uwagę tylko placówki dedykowane kartom pełnym? 

Informujemy, że liczba placówek akceptujących karnety limitowane i nielimitowane jest różna. 

W  związku z tym, że Wykonawcy mogą wskazać jedną wartość w miejscu dotyczącym ilości 

placówek prosimy o potwierdzenie, że Wykonawcy powinni wskazywać tam ilość placówek dla 

karty pełnej. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy powinni wskazywać ilość placówek dla karty 

pełnej. 

 


