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Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
      

   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 2018 poz. 1986 ze zm.) 
Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 przekazuje 
zapytania od Wykonawców dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu i udziela wyjaśnień 
dotyczących postepowania na Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych" – 
USŁUGI SPOŁECZNE.  

Pytanie 1 
Prosimy o informację, czy w kryterium oceny ofert „ liczba obiektów wyłącznie na terenie 
miasta Łodzi” będą brane pod uwagę w punktacji obiekty świadczące wyłącznie usługi  
z dopłatą ze strony użytkownika lub dostępne na zasadzie rabatu (np. squash, tenis). 

Odpowied ź 1 
Zamawiaj ący informuje, i ż nie dopuszcza zaliczenia obiektów w mie ście Łodzi  
w których świadczone s ą usługi wył ącznie za dopłat ą lub na zasadzie rabatu, takie 
jak squash czy tenis, do kryterium ilo ści obiektów.  
 
Pytanie 2 
Prosimy o informację czy w w/w kryterium będą brane pod uwagę do punktacji obiekty 
świadczące wyłącznie usługi dla dzieci. 
Odpowied ź 2 
Zamawiaj ący informuje, i ż usługa polegaj ąca na zapewnieniu dost ępu do usług 
członkom rodzin i osób towarzysz ących b ędzie realizowana bez udziału 
Zamawiaj ącego. Podstawowym kryterium zamówienia jest zapewni enie dost ępu do 
obiektów i usług sportowo – rekreacyjnych dla praco wników Urz ędu Miasta Łodzi. 
Dlatego te ż w kryterium ilo ści obiektów nie b ędą brane pod uwag ę obiekty 
świadcz ące usługi wył ącznie dla dzieci. 
 
Pytanie 3 
Prosimy o informację, czy w związku z definicją obiektu zawartą w pkt. I OPZ Zamawiający 
na gruncie przedmiotowego postępowania uzna za „obiekty” i czy  będą brane pod uwagę 
do punktacji podmioty mające adres siedziby w budynku (lokalu), ale świadczące usługi na 
wolnym powietrzu, takie jak np. nordic walking, park linowy? 
Odpowied ź 3 
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Zamawiaj ący wyra źnie zaznaczył w Ogłoszeniu o zamówieniu, że przez obiekt nale ży 
rozumie ć samodzielnie zwarty zespół urz ądzeń terenowych (zagospodarowane 
tereny sportowe przeznaczone do uprawiania sportów na świeżym powietrzu) lub 
budynków, których cało ść lub cz ęść przeznaczona jest do celów sportowo – 
rekreacyjnych o oddzielnym adresie administracyjnym , dlatego Zamawiaj ący 
dopuszcza zaliczenie do punktacji podmiotowej obiek t świadcz ący usługi na 
świeżym powietrzu. 
 
Pytanie 4 
W celu zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu oraz zapewnienia przestrzegania 
zasad równego traktowania Wykonawców wnosimy o zmniejszenie wymaganej liczby 
obiektów świadczących usługę „sauna” w mieście Łódź z 30 do 20 oraz obiektów 
świadczących usługę „siłownia” w mieście Łódź  z 50 do 40.  
Ze względu na przynależność niektórych sieci obiektów w Łodzi do grupy kapitałowej 
konkurencyjnego operatora karnetów  - OK System nie ma żadnej możliwości podpisania 
umów z tymi obiektami i zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z sauny, 
siłowni ani z innych usług w tych obiektach. 
Odpowied ź 4 
Zamawiaj ący podtrzymuje zapisy z Ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Pytanie 5 
Prosimy o potwierdzenie, iż w zakresie opisanym w par. 7 ust. 9 wzoru umowy zawiera się  
podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
Odpowied ź 5 
Zamawiaj ący potwierdza, że w zakresie opisanym w par. 7 ust. 9 wzoru umowy 
zawiera si ę  podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych. 
 
Pytanie 6  
Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wykazu obiektów  
i usług w woj. łódzkim, w tym w mieście Łódź. 
Odpowied ź 6 
Zamawiaj ący nie wymaga doł ączenia do oferty wykazu obiektów i usług w woj. 
łódzkim, w tym w mie ście Łód ź. 

 

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udziel one przez Zamawiaj ącego 
stanowi ą integraln ą część Ogłoszenia o zamówieniu.  
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