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Do wszystkich wykonawców bior ących udział w post ępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego 

na usługi społeczne o warto ści zamówienia mniejszej ni ż 750 000 euro,  
którego przedmiotem jest: 

„Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych ” 
 
 W związku z wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
usługi społeczne, którego wartość szacunkowa jest mniejsza niż wyrażona w złotych 
równowartość kwoty 750 000 euro, prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) 
Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje zapytania 
od Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu i udziela wyjaśnień:  
 
Pytanie nr 10 
Prosimy o potwierdzenie, iż zapis w akapicie dziewiątym zał. nr 1 (OPZ): 
“Zamawiający nie dopuszcza przekazania Wykonawcy danych osobowych innych niż imię                     
i nazwisko użytkownika karty”,  
w połączeniu z zapisem w akapicie drugim załącznika nr 1 (OPZ): 
„ Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu 
nielimitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach dowolnych 
uprawnień dostępu zapewnionych przez Wykonawcę dla pracowników Urzędu Miasta Łodzi.    
Zamawiający dopuszcza dostęp do usługi w dowolnej formie m.in. karnetu, karty, odcisku 
palca, sms.  Żadna z powyższych form dostępu do usługi nie może pociągać ze sobą 
dodatkowych kosztów dla pracowników korzystających z dostępu oraz dla Zamawiającego” 
oznacza, iż Zamawiający nie dopuszcza przekazania przez Zamawiającego do Wykonawcy 
innych danych aniżeli imię i nazwisko Użytkownika, natomiast nie określa, jakie dane 
konieczne do prawidłowej realizacji umowy (np. nr telefonu komórkowego przy dostępie do 
usług realizowanym za pomocą systemu sms) Użytkownik będzie przekazywał bezpośrednio 
do Wykonawcy, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i w sposób wynikający z 
techniczno- organizacyjnego sposobu uzyskania dostępu do usług stosowanego przez danego 
Wykonawcę.  
Odpowied ź nr 10: 
Zamawiający wyraźnie zaznaczył, że nie dopuszcza przekazania Wykonawcy danych 
osobowych innych niż imię i nazwisko Użytkownika – pracownika Zamawiającego. Osobami 
upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą będą tylko i wyłącznie osoby wskazane przez 
Zamawiającego w umowie. 
 
Pytanie nr 11 
W związku z bardzo krótkim czasem pomiędzy udzieleniem odpowiedzi na zapytania  
w przedmiotowym postępowaniu a terminem składania ofert (1 dzień roboczy) OK System 
Polska SA wnosi o przesunięcie terminu składania na dzień 06.12.2017r. godz. 12. 
Odpowied ź nr 11: 
Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu.                         
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