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Znak: ZP-271-69/17                                                                                                   Kraków, dnia 25.09.2017 r. 
 

 
 

Wykonawcy, którym przekazano warunki zamówienia 
oraz strona internetowa postępowania 

 
 
 

Wyjaśnienia treści warunków zamówienia 
 
Zgodnie z punktem 11.9 warunków zamówienia przekazuję treść pytań i odpowiedzi w postępowaniu 
na usługę dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych na podstawie imiennych wejściówek 
(kart) dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci  pracowników Centrum Onkologii Instytut im. 
M.Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie. 
 
Pytanie 1 
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? 
Wyjaśnienie:  
Tak, a w przypadku dziecka/dzieci legitymacja szkolna lub oświadczenie pracownika. 
 
Pytanie 2 
Czy składanie zamówień na karty imienne dla Państwa Pracowników odbywać się ma za pomocą 
internetowej platformy internetowej? 
Wg. (...)* 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. 
*nazwa wykonawcy została usunięta 

Wyjaśnienie:  
Tak. 
 
Pytanie 3 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie limitu liczby obiektów na terenie Krakowa dla karty 
limitowanej z 95 do 85.  
Na dzień składania zapytań do SIWZ Wykonawca jest w stanie zapewnić 85 obiektów w Krakowie dla 
karty limitowanej. 
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Wyjaśnienie:  
Zamawiający zmienił minimalną wymaganą liczbę obiektów sportowych na terenie miasta Krakowa 
dla karty limitowanej na 75. 
 
 
Udzielone wyjaśnienia są obowiązujące. 
 
 
Jednocześnie informuję, że w związku z koniecznością odpowiedzi na pozostałe pytania termin 
składania ofert został przedłużony do dnia 29.09.2017 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w 
dniu 29.09.2017 r. o godz. 12:15. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają 
bez zmian. 


