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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
BIURO ADMINISTRACJI 
 
 

 
 
 
 
 

Wykonawcy 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Świadczenie przez okres 36 miesięcy usług z 
zakresu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. Sprawa nr BA.WZP.26.10.2022. 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 
Zamawiający, Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 
284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej udostępnia treść zapytań 
(bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”: 
 
Pytanie nr 1: 
 
 
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: 
Zamawiający odpowiada, że nawiązując do dyspozycji wskazanej w Rozdziale 7 Warunki 
udziału w postępowaniu SWZ, punkcie 2, w którym jest mowa o podmiocie współpracującym 
z Wykonawcą, oraz o zawartych umowach o współpracy, Zamawiający potwierdza, że 
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie w zakresie kryteriów oceny ofert liczbę 
obiektów, z którymi na dzień składania ofert ma podpisane umowy współpracy. 
 
 
Pytanie nr 2: 
2) 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: 
Zamawiający informuje, że wystarczającym, dopuszczonym przez Zamawiającego sposobem 
weryfikacji i dostępu użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych jest imienna karta, po 
okazaniu której wraz z dowodem osobistym i/lub podpisem na liście obecności Użytkownik jest 
wpuszczany do obiektu.   
 
Rodzaj imiennej karty abonamentowej – czy to będzie karta abonamentowa magnetyczna, 
chipowa lub zbliżeniowa - pozostaje w gestii Wykonawcy. 

Warszawa, dn. 15 luty 2022r. 
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Zamawiający działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, dokonuje 
zmiany treści SWZ: 
 
- punkt nr 2 Załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  
 
- o brzmieniu: 
 

2. Weryfikacja Użytkowników będzie odbywać się na podstawie karty abonamentowej, 
dopuszczalna jest także weryfikacja na podstawie dowodu tożsamości oraz podpisu 
na liście obecności. 

 
- otrzymuje brzmienie: 
 

2. Weryfikacja Użytkowników będzie odbywać się na podstawie imiennej karty 
abonamentowej, po okazaniu której wraz z dowodem osobistym i/lub podpisem na 
liście obecności Użytkownik jest wpuszczany do obiektu.   

 
 

Pytanie nr 3: 
3) Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu stanowiącego, że zmiany w regulaminie 

dotyczącym korzystania z usług będą wprowadzane w porozumieniu i za zgodą 
Zmawiającego (par. 2 pkt. 5)? 

 
 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie przedmiotowego zapisu. 
 
 
 
Pytanie nr 4: 
 
4) Czy Zamawiający zgadza się na modyfikację par. 6 pkt. 1 ppkt. 1-2 projektu umowy 
poprzez uzależnienie możliwości żądania od Wykonawcy kary umownej od pozostawania 
Wykonawcy w zwłoce w dostarczeniu kart? 
 
 
 
Odpowiedź:  
 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację par. 6 pkt. 1 ppkt. 1-2 projektu umowy. 
 
 
Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie zasad ochrony danych osobowych 
zawartych w projekcie umowy poprzez usunięcie zapisów o możliwości zawarcia umowy 
powierzenia danych osobowych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy (par. 7 pkt. 
13) oraz dodanie postanowień: 

- uprawniających Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych użytkowników na 
podstawie wyrażonej uprzednio zgody osób których dane te dotyczą,  
- uprawniajacych Zamawiającego do przetwarzania danych użytkowników, w celu i zakresie 
niezbędnym do pomocy przy realizacji umowy o świadczenie usług dostępu do programu 
sportowego, na podstawie umowy powierzenia danych użytkowników na rzecz 
Zamawiającego ? 
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Odpowiedź:  
 
Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zasad ochrony danych osobowych 
zawartych w projekcie umowy poprzez usunięcie zapisów o możliwości zawarcia umowy 
powierzenia danych osobowych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy (par. 7 pkt. 13) 
oraz dodanie postanowień: uprawniających Wykonawcę do przetwarzania danych 
osobowych użytkowników na podstawie wyrażonej uprzednio zgody osób których dane te 
dotyczą- uprawniających Zamawiającego do przetwarzania danych użytkowników, w celu i 
zakresie niezbędnym do pomocy przy realizacji umowy o świadczenie usług dostępu do 
programu sportowego, na podstawie umowy powierzenia danych użytkowników na rzecz 
Zamawiającego.  
 
 
 
 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Z poważaniem  

Bartosz Szota 
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