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strona internetowa Zamawiającego 

 

 

Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), 

pn. „Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego i dla osób towarzyszących w 2017 roku”. 

 

Zamawiający informuje, iż do ww. postępowania zostało złożone zapytanie. W związku 

z powyższym, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:  

 

PYTANIE: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie zapisu do punktu 3 a) Szczegółowego Opisu Przedmiotu 

Zamówienia następującego zdania „pod pojęciem nielimitowany dostęp do obiektów sportowo-

rekreacyjnych należy rozumieć możliwość korzystania z różnych usług, w różnych obiektach 

sportowo-rekreacyjnych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez konieczności deklaracji 

korzystania z określonej lokalizacji oraz pory dnia, w godzinach otwarcia obiektów (chyba że grafik 

lub regulamin wewnętrzny obiektu sportowo-rekreacyjnego stanowi inaczej) oraz prowadzenia 

zajęć sportowo-rekreacyjnych, w sposób dający możliwość korzystania z usług tych obiektów bez 

limitu czasowego, wyjątkiem mogą być tu jedynie ograniczenia nałożone bezpośrednio przez dany 

obiekt sportowo-rekreacyjny, jednakże przy limicie czasowym nie krótszym niż 45 minut lub 30 

minut w przypadku sauny”. 

Proponujemy powyższy zapis, ponieważ w niektórych obiektach basenowych prowadzone są zajęcia z 

pływania dla młodzieży szkolnej, przez co obiekty te nie zawsze są dostępne dla wszystkich 

Użytkowników Wykonawcy w pełnym zakresie czasu ich rzeczywistego otwarcia. 

Prosimy o skrócenie czasu trwania usługi sauny ze względów bezpieczeństwa.  

 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację pkt 3 ppkt a) Szczegółowego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu). 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin, miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają 

zmianie. 
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