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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: 
 
Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie pkt. 9 załącznika nr 1 do SWZ – Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia S(OPZ).  
  
Zgodnie z wiedzą wykonawcy nie istnieje żaden przepis prawny, który zobowiązuje prywatne 
podmioty do prowadzenia stron internetowych z uwzględnieniem wymogów zapewnienia 
dostępności, o których mowa w tym punkcie SOPZ.  
Medicoversport oczywiście jest świadomy istnienia ustawy z dnia 9 lipca 2019 r. o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jednak w ocenie wykonawcy obowiązki 
określone w tej ustawie spoczywają na podmiocie publicznym i nie ma podstaw prawnych, aby 
przerzucać je na wykonawcę.  
Wykonawca zakłada, że zamawiający wywodzi swoje wymogi z art. 100 ust. 1 PZP. Zgodnie 
z tym przepisem: W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym 
pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem 
wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z 
przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem 
przedmiotu zamówienia. Wskazujemy, że przedmiotem zamówienia w postępowaniu 
przetargowym nie jest udostępnienie strony internetowej, ale świadczenie usług sportowo-
rekreacyjnych, posiadanie przez wykonawcę strony internetowej jest nie jest aktywnością 
główną. Przedmiot zamówienia - tj. usługi sportowo-rekreacyjne - jest dostosowany do osób 
ze szczególnymi potrzebami, obiekty, z którymi współpracuje wykonawca zapewniają 
możliwość szerokiego dostępu do usług, natomiast wymóg, aby zapewnić podobny, szeroki 
dostęp do strony internetowej jest naszym zdaniem nieuzasadniony.  
Zobowiązania wykonawcy określone w pkt 9 OPZ są zatem nadmiernie  i w nieuzasadniony 
sposób ograniczają konkurencję w postępowaniu – naruszając tym samym m.in. art. 99 ust. 4 
PZP. Zamawiający naraża się zatem z jednej strony na zarzuty dotyczące nieprawidłowego 
prowadzenia postępowania – 
w szczególności naruszenia zasady uczciwej konkurencji, a z drugiej na to, że nie uzyska 
żadnych ofert w postępowaniu – bowiem zgodnie z wiedzą Medicoversport   dostawcy 
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karnetów sportowo-rekreacyjnych działający na rynku obecnie nie spełniają  wymogu 
opisanego w pkt. 9 SOPZ.  
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że dopuszcza wyłączenie wymogu o którym mowa w pkt. 9 
załącznika nr 1 do SWZ udostępniania za pośrednictwem strony internetowej 
spełniającej wytyczne WCAG 2.1. na poziomie AA w celu zachowania zasady równego 
traktowania Wykonawców. 
 
 
 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 

 

Z poważaniem  

Bartosz Szota 

Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego 

/podpisano elektronicznie/ 
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