Rzeszów, 11.12.2015 r.

Znak sprawy: ZP/UR/111/2015
Zamawiający:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C , 35-959 Rzeszów

Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu
Wyjaśnienia treści Siwz Nr 1
W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/111/2015 na: „Dostawa karnetów sportowych dla
pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawniających do korzystania z usług sportowych
i rekreacyjnych w 2016 roku”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści
SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

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?
Odpowiedź UR:
Tak, jedynym wystarczającym, dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji i
dostępu użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta, po okazaniu której
wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i podpisem na liście Użytkownik jest wpuszczany
do obiektu.

2) Czy składanie zamówień na karty imienne dla Państwa Pracowników odbywać się ma za pomocą
internetowej platformy internetowej?
Odpowiedź UR:

Składanie Zamówień na karty imienne dla pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego ma się
odbywać poprzez wypełnianie plików Excel.

3)

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawców ograniczenia w dostępie do obiektów
sportowo – rekreacyjnych w postaci limitu jednokrotnego wejścia do danego obiektu sportowo –
rekreacyjnego w ciągu jednego dnia, lub możliwości skorzystania z zaledwie jednej usługi w
jednym obiekcie jednego dnia? Jeżeli tak, wnosimy aby ilość takich obiektów nie przekroczyła
maks. 15% liczby wszystkich wykazanych w ofercie obiektów.

Odpowiedź UR:
Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawców ograniczenia w postaci limitu jednokrotnego
wejścia do danego obiektu sportowo-rekreacyjnego. Ilość takich obiektów nie może przekraczać
max. 15% liczby wszystkich wykazanych w ofercie obiektów.

4) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że dopuszczają Państwo dopłatę do usługi
squash. Jest to usługa stosunkowo droga i niszowa, a według najlepszej wiedzy wykonawcy
żaden z operatorów kart sportowych działających na polskim rynku nie oferuje dostępu do usługi
squash bez dodatkowych dopłat. Informujemy ponadto, że dopłata do usługi squash nie
przekracza jednorazowo kwoty maks. 25 zł i jest ponoszona indywidualnie przez Użytkownika w
obiekcie bez udziału Zamawiającego. Jeśli dopuszczają Państwo taką możliwość, to czy obiekty,
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gdzie występuje tylko usługa squash (z dopłatą) będą brane pod uwagę w kryterium
obiektów”?

„ilość

Odpowiedź UR:
Zamawiający dopuszcza dopłatę do usługi squash. Obiekty, gdzie występuje tylko usługa squash (z
dopłatą) będą brane pod uwagę w kryterium „ilości obiektów”

-------------------Uwaga:
Powyższe wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania) stają się integralną częścią SIWZ i należy je
uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
KIEROWNIK
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Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona
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