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ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCOW
DoĘczy: ,,Świadczenie usług spersonalizowanego dostępu do obiektów i zajęó rekreacyjno - sporto-

wych na terenie województwa mazowieckiego dla pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie

w 2015 roku."

Pytanie:
,, IWYK)NAWCAJ nuraca się do Zamawiajqcego Z uprzejmq prośbq o przesunięcie terminu

składania ofert w postępowaniu FA-]73-2/2014 na dzień 9.]2.20]4., ze względu ną bąrdzo
krótki termin na ich przygotowanie. ''

odpowiedź:
TAK' Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 9 grudnia 2014 roku na godzinę 14:00. otwarcie
ofeń odbędzie się w tym samym dniu o godzinie 14:30.

Pytanie:
,,Jednocześnie wnosimy o zmianę treści SIWZ w zalcresie rodzajów usług wymagąnych obliga-
toryjnie w poszczególnych (wszystkich) miastach wymienionych w specyfikacji, w sposób

następujqcy
W mieście ostrołęka * o odstqpienie od usług: tenis, grota Solna, ścianka wspinaczkowa,

lodowisko, joga, aquaaerobic, sauna, squash, nordic walking, sala treningowa i gimnastyczna.

W mieście Ciechanów - o odstqpienie od usług: tenis, sauna, grota solna, ścianka wspinaczko-
wa, squash, aquaaerobic; nordic walking, sala treningowa i gimnastyczna
W mieście Płock - o odstqpienie od usług: Sauna, tenis, grota solna, ścianka wspinaczkowa,

lodowisko, squash, nordic walking, sala treningowa i gimnastyczna
W mieście Radom - o odstqpienie od usług; grota solna, nordic walking, squash, sztuki walki,

sala treningowa i gimnastyczna
W mieście Siedlce - o odstqpienie od usług: grota solna, pływalnia, joga, ścianka wspinaczko-
wa, tenis, lodowisko, nordic walking, sala treningowa i gimnasĘczna''
Odpowiedź:
TAK. Zamawiający odstępuje od wymaganych usług w wymienionym zakresie i jednoczeŚnie

modyfi kuj e treść ogłos zenia.
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Pytanie:
,,-W zalcresie usługi ,,Sala treningowa i gimnasĘczna" - Wykonawca rozumie, iż chodzi

o wynajem takiej sali bezpośrednio przez (Iżytkownika/Uzytkowników, a nie o zajęcia zorgani-
żowane odbywajqce się na takiej sali. "

odpowiedź:
TAK. ZamawiĄący dokonuje modyfikacji ogłoszenia w tym zakresie.

Pytanie:
,,Zamawiajqcy w pkt. 2.1.6 [Zalcres i miejsce świadczenia zamówienia] wskazał wymóg posia'
dania w swojej ofercie zróżnicowanych obiehów i usług co najmniej: pĄnuanie' siłownie, sau-

ny, sale treningowe i gimnastyczne, korĘ tenisowe, grota solna, ścianki wspinaczkowe, lodowi-
s-ko, taniec i zajęcia fitness, joga, aqua aerobic, sztuki walki, squash, nordic walking w KAZ-
DYM z wymienionych w p. 2.].] miast [Warszawa, Ciechanów, ostrołęka, Płock, Radom i Sie-

dlce]. Z najlepszej wiedzy't|ykonawcy wynika, że ną chwilę obecnq żadna z Firm oferujqcych
programy sportowo-rekreacyjne nie posiada wszystkich ww' usług we wszystkich ww. miastach.
ltrl zwiqzku z powyższym Wykonawco 

^,yraca 
się z prośbq o zmianę zapisu z doprecyzowaniem,

że wszystkie usługi wymienione w pkt. 2.L6 powinny być świadczone na terenie województwa
mazowieckiego."
odpowiedź:
NIE. Zamawtający, chce zapewnió zajęcia rekreacyjno - sportowe dla swoich pracowników
na zbliŻonym poziomie i w podobnie zróŻnicowanym asortymencie' dlatego nacisk l<ładzie

na dostępnośó zajęćtam, gdzie znajdĄą się jego placówki, a nie w całym mazowięckiem.
Jeśli wykonawca nie moze świadczyó danego typu zajęó rekreacyjno - sportowych powinien
zvłrócić się do zama'wiającego o odstąpienie od warunku prowadzenia danego typl zajęó

we wskazanym mieście.


