
Do ogłoszonego zapytania ofertowego, dotyczącego świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych  

wpłynęło zapytanie: 

 

1. Dotyczy: liczby obiektów  oraz usług 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmniejszenie wymaganej liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych 

na terenie miasta Wrocławia z 75 na 65.  

Aktualne wymagania dotyczące minimalnej liczby obiektów są bardzo wysokie, w szczególności w 

kontekście wpływu epidemii oraz wysokiej inflacji na dostępność i działalność placówek sportowych. 

Utrzymanie wymagań obiektowych na tak wysokim poziomie, może okazać się niemożliwe, czego 

konsekwencją może być rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy.  

Jednocześnie informujemy, że powyższa zmiana nie wpłynie na jakość zamówienia, gdyż wszystkie 

usługi wymagane przez Zamawiającego będą świadczone przez Wykonawcę. 

Ponadto Wykonawca stale poszerza sieć obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz dołoży wszelkich 

starań, aby liczba obiektów w trakcie kontraktu była większa niż pierwotne minimum wymagane 

przez Zamawiającego.  

Co więcej, przychylenie się do prośby Wykonawcy pozytywnie wpłynie na konkurencyjność 

postępowania, dzięki czemu Zamawiający może otrzymać więcej ofert, a co za tym idzie dużo 

korzystniejsze propozycje pod względem finansowym, co będzie opłacalne zarówno dla 

Zamawiającego, jak i jego pracowników. 

  

2. Dotyczy: programu bez limitu 

Zgodnie z praktyką rynkową, w programie Bez limitu, Użytkownicy mogą korzystać  

z nielimitowanej ilości różnych usług i zajęć w różnych obiektach sportowo-rekreacyjnych tego 

samego dnia, tygodnia czy miesiąca, w dwóch wariantach: 

• I wariant – możliwość kilkukrotnego korzystania z tego samego obiektu dziennie, bez interwałów 

czasowych (przerw) między korzystaniem z usług oraz z nielimitowanej ilości różnych obiektów w 

ciągu jednego dnia; 

• II wariant – możliwość jednokrotnego skorzystania z tego samego obiektu w tym samym dniu oraz z 

nielimitowanej ilości różnych obiektów w ciągu jednego dnia. 

W celu uniknięcia nieporozumień i rozbieżności w ofertach, prosimy o informację, jaki wariant 

programu „Bez limitu” mają zaoferować Wykonawcy w przedmiotowym postepowaniu? 

  

3. Dotyczy: cen abonamentów 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie aktualnych cen abonamentów sportowo-rekreacyjnych, 

oferowanych przez obecnego Wykonawcę, świadczącego usługi będące przedmiotem zamówienia, w 

podziale na poniższe rodzaje pakietów. W sytuacji, gdy Zamawiający nie ma aktualnie zawartej 

umowy z żadnym z Operatorów, prosimy o podanie cen z poprzednio obowiązującego kontraktu.   

• Pracownicy: 



• Abonament bez ograniczeń 

• Osoby Towarzszące: 

• Abonament bez ograniczeń 

• Dzieci: 

• Abonament (basenowy) - bez ograniczeń 

• Abonament (pełny) - bez ograniczeń 

  

4. Dotyczy: terminu złożenia oferty 

Biorąc pod uwagę czas niezbędny na złożenie i przygotowanie oferty oraz konieczność 

doprecyzowania postanowień przedmiotowego zamówienia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o 

przedłużenie terminu składania ofert.  

  

 

 

Ad. 1  Zamawiający nie zmniejsza wymaganej liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych. 

Ad. 2 Wariant pierwszy. 

Ad. 3 Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona Wnioskodawcy w trybie dostępu do informacji 

publicznej. 

Ad.  4  Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 5 grudnia 2022 roku. 


