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Do wszystkich Wykonawców 

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie 

„ Świadczenia usług sportowych -  rekreacyjnych dla pracowników Prokuratury 

Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych”. 

 

INFORMACJA 

o udzieleniu odpowiedzi na pytania 

Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi informuje, że w dniu 28 

lutego 2014 roku ( e-mailem ) od Wykonawcy wpłynęły pytania dotyczące 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 

stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze 

zm. ) dalej oznaczonej jako Pzp., przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz 

z odpowiedziami: 

Pytanie 1: 

Czy Wykonawca może we własnym zakresie i niezależnie od Zamawiającego pobierać 

od pracowników Zamawiającego i ich osób towarzyszących tak osobistych danych jak 

np.: numer telefonu, numer PESEL, odcisk linii papilarnych, adres e-mail? 

Odpowiedź: 

Wykonawca nie może pobierać innych danych poza imieniem i nazwiskiem 

wskazanym przez Zamawiającego. 
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Pytanie 2: 

Czy jedynym dopuszczanym przez Zamawiającego sposobem weryfikacji i dostępu 

Użytkowników do obiektów sportowo – rekreacyjnych jest imienna karta, po okazaniu 

której wraz z dowodem – osobistym, podpisem na liście Użytkownik wpuszczany jest 

do danego obiektu? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, iż jedynym dopuszczanym 

sposobem weryfikacji i dostępu jest imienna karta, po okazaniu której wraz 

z dowodem osobistym, podpisem na  liście użytkownik ma dostęp do danego obiektu. 

Pytanie 3: 

Czy dopuszczają Państwo inne formy weryfikacji Użytkowników jak np.: stosowanie 

kodów PIN otrzymanych poprzez wiadomości sms, telefoniczną infolinią, czy też 

weryfikacje danych biometrycznych ( tj. odcisków palców Użytkowników) ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza innych sposobów weryfikacji 

Użytkowników. 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę , aby potencjalni Wykonawcy w swoich ofertach 

podawali obiekty świadczące takie usługi jak : solaria, zabiegi kosmetyczne, masaże , 

usługi fryzjerskie itp.? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza aby w ofertach składanych przez 

Wykonawców były zawarte obiekty, które świadczą takie usługi jak : solaria, zabiegi 

kosmetyczne, masaże , usługi fryzjerskie itp.   

Wyżej wskazane odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z tym, Zamawiający nie przedłuża 

terminu składania ofert.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SIWZ wraz 

z Załącznikami pozostaje bez zmian. 

Zastępca Prokuratora Okręgowego  

        w Łodzi  

/-/ podpis nieczytelny 

            Krzysztof Wolski 


