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Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści 

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE (dalej „Ogłoszenie”)  

 

„Świadczenie przez okres dwunastu miesięcy usług polegających na 

zapewnieniu dostępu do zajęć sportowo-rekreacyjnych pracownikom Teatru 

Wielkiego – Opery Narodowej, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym.” 

 

 Zamawiający, działając na podstawie postanowień części IX pkt 4 ppkt 1, 2, 3 

Ogłoszenia, udziela poniżej informacji o pytaniach Wykonawców odnoszących się do treści 

Ogłoszenia oraz odpowiedziach na nie, a także odpowiednio do tych odpowiedzi dokonuje 

wynikających z nich zmian w treści Ogłoszenia. 

 

Pytanie nr 1: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację terminu przesyłania przez Zamawiającego 

Imiennej Listy Pracowników, poprzez zastrzeżenie, że w grudniu oraz lutym Zamawiający 

prześle aktualizację Listy użytkowników maksymalnie do 18 dnia miesiąca. 

Mając na uwadze liczne dni wolne od pracy w grudniu, przy obecnym brzmieniu zapisów 

Umowy oraz Opisu przedmiotu zamówienia, terminowa realizacja zamówień na karty może 

być w tym okresie niemożliwa. Podobnie w przypadku lutego co spowodowane jest mniejszą 

liczbą dni występującą w tym miesiącu.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający modyfikuje treść § 4 załącznika nr 3 do Ogłoszenia nadając mu następujące 

brzmienie: 

„3. Najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego kolejny Okres Rozliczeniowy 

Zamawiający będzie aktualizował i przekazywał Wykonawcy zaktualizowane dane w zakresie 

Imiennej Listy Pracowników na kolejny Okres Rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że w grudniu 

2019 roku oraz lutym 2020 roku Zamawiający prześle aktualizację Imiennej Listy Pracowników 

na następny Okres Rozliczeniowy maksymalnie do 18 dnia miesiąca”.  
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Pytanie nr 2: 

Mając na uwadze konieczność doprecyzowania pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym 

systemu zgłoszeń i zmian Pakietów Użytkowników oraz płatności z nimi związanymi, prosimy 

uprzejmie o potwierdzenie dopuszczenia modyfikacji i uszczegółowienia, po wyborze oferty, 

terminów przesyłania listy Pracowników, zgłaszania i zmian Pakietów Użytkowników oraz 

płatności za nie dokonywanych przez Pracowników.  

 

Zgoda na powyższe pozwoli na swobodne dostosowanie systemu zgłoszeń do potrzeb 

Zamawiającego i możliwości Wykonawcy.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający informuje, że termin przesyłania Imiennych List Pracowników został określony  

w § 4 załącznika nr 3 do Ogłoszenia wraz z wprowadzoną zmianą w tym zakresie, o czym 

mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1. 

System zgłoszeń, zmian i płatności za Pakiet co najmniej 8 wejść dla Pracowników został 

określony w § 4 i § 7 umowy (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).  

System zgłoszeń, płatności i zmian następujących pakietów: 1) z Pakietu 8 wejść na Pakiet 

10 wejść i Pakiet Nielimitowany oraz 2) zgłoszenia korzystania z Pakietu 8 wejść, i Pakietu 

Nielimitowanego przez Osobę Towarzyszącą, 3) korzystania z Pakietu Sportowego przez 

Dziecko, i korzystania z Pakietu Basenowego przez Dziecko zostanie ustalony przez strony 

po wyborze oferty. Zamawiający informuje, że przy opracowywaniu załącznika nr 3 do umowy 

muszą być spełnione wymagania określone przez Zamawiającego w § 4, § 7 i § 8 umowy 

(załącznik nr 3 do Ogłoszenia).   

W przypadku konieczności modyfikacji treści umowy wnioskowane zmiany będą podlegały 

indywidualnej analizie. 

 

Powyższe pismo stanowi integralną część Ogłoszenia i jest wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 

 


