Numer ogłoszenia: 18053 - 2015; data zamieszczenia: 10.02.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15819 - 2015 data 05.02.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. (+48 22) 39 07 401, fax. (+48 22) 20 13 408.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest Abonament sportowy dla
Pracowników Zamawiającego, ich Dzieci oraz Osób towarzyszących (dalej
Użytkownicy), umożliwiający nielimitowane korzystanie z różnorodnych Usług
sportowo-rekreacyjnych oferowanych przez Wykonawcę. 2. Abonament obejmuje
zestaw wyselekcjonowanych Usług sportowo-rekreacyjnych dostępnych dla
Użytkowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. W ramach Abonamentu
Użytkownicy będą korzystać z różnorodnych Usług sportowo-rekreacyjnych 7 dni w
tygodniu, w godzinach otwarcia danego Obiektu. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości jakiegokolwiek ograniczenia Użytkownikom ilościowego dostępu do
Usług sportowo-rekreacyjnych w szczególności poprzez wyznaczenie limitu
korzystania z różnych lub z takich samych Usług sportowo-rekreacyjnych w danym
dniu (tygodniu/miesiącu) w różnych Obiektach lub w jednym Obiekcie
(nielimitowany dostęp do Usług sportowo-rekreacyjnych). Zamawiający dopuszcza
możliwość ograniczenia czasu korzystania z pojedynczej Usługi sportoworekreacyjnej w danym dniu do minimum 45 minut (bez przerwy) przez jednego
Użytkownika w danym Obiekcie. Zamawiający dopuszcza także możliwość
ograniczenia czasu korzystania z pojedynczej Usługi sportowo-rekreacyjnej w danym
dniu zgodnie z regulaminem danego Obiektu oraz specyfiką danej Usługi sportoworekreacyjnej. 4. Obiekt oznacza obiekt sportowo-rekreacyjny, który świadczy
minimum jedną Usługę sportowo-rekreacyjną w danym punkcie adresowym.
Różnorodne Usługi sportowo-rekreacyjne oferowane w jednym Obiekcie pod tym
samym adresem przez ten sam podmiot będą traktowane jako jeden Obiekt. Obiekty
tzw. wellness i SPA traktowane są jako Obiekty sportowo-rekreacyjne jeżeli dany
Obiekt świadczy przynajmniej jedną Usługę sportowo-rekreacyjną. 5. Dostęp do
Usług sportowo-rekreacyjnych świadczonych w ramach przedmiotu zamówienia
(Autoryzacja Użytkownika) odbywać się będzie na podstawie imiennych
identyfikatorów (np. w postaci karty) wystawionych dla zgłoszonych przez
Zamawiającego Użytkowników. Zamawiający dopuszcza inną formę Autoryzacji
Użytkownika niż imienne identyfikatory. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
comiesięcznego zwiększenia lub zmniejszenia liczby Użytkowników korzystających z
Abonamentów w Okresie Rozliczeniowym. Powyższe zmiany nie powodują zmiany
cen jednostkowych Abonamentów zaoferowanych w ofercie. 7. Zamawiający



zastrzega sobie możliwość zmian Listy Użytkowników poprzez comiesięczne
dopisywanie nowych Użytkowników oraz comiesięczne rezygnacje. 8. Zamawiający
szacuje, iż z Abonamentów korzystać będzie około: a) 140 Pracowników (w tym 100
NCBR, 40 NCN), b) 50 Osób towarzyszących powyżej 15 roku życia (w tym 40
NCBR, 10 NCN), c) 20 Dzieci Pracowników do lat 15 (w tym NCBR 15, 5 NCN).
Skorzystanie z Abonamentu przez mniejszą liczbę Użytkowników niż szacowana
przez Zamawiającego nie uprawnia Wykonawcy do występowania z jakimikolwiek
roszczeniami wobec Zamawiającego. 9. Koszt Abonamentu będzie pokrywany ze
środków własnych Pracowników z możliwością dofinansowania (wyłącznie w
przypadku Abonamentów dla Pracowników NCBR) ze środków pochodzących z
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości od 15 do 40 zł. Płatnikiem
należności wobec Wykonawcy będzie, odpowiednio do liczby zamówionych
Abonamentów, każdy z podmiotów wskazanych w pkt 2.2 SIWZ. 10. Przed
zawarciem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę Obiektów zawierającą
informację o Usługach sportowo-rekreacyjnych dostępnych w danym Obiekcie oraz
zasadach korzystania z tych Usług sportowo-rekreacyjnych. Lista ta nie jest
wymagana o ile jest dostępna na stronie internetowej danego Wykonawcy. 11.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną
część.Definicje zawarte w SOPZ stosuje się wprost w SIWZ..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest Abonament sportowy
dla Pracowników Zamawiającego, ich Dzieci oraz Osób towarzyszących (dalej
Użytkownicy), umożliwiający korzystanie z różnorodnych Usług sportoworekreacyjnych oferowanych przez Wykonawcę. 2. Abonament obejmuje zestaw
wyselekcjonowanych Usług sportowo-rekreacyjnych dostępnych dla Użytkowników
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. W ramach Abonamentu Użytkownicy
będą korzystać z różnorodnych Usług sportowo-rekreacyjnych 7 dni w tygodniu, w
godzinach otwarcia danego Obiektu. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia
czasu korzystania z pojedynczej Usługi sportowo-rekreacyjnej w danym dniu do
minimum 45 minut (bez przerwy) przez jednego Użytkownika w danym Obiekcie.
Zamawiający dopuszcza także możliwość ograniczenia czasu korzystania z
pojedynczej Usługi sportowo-rekreacyjnej w danym dniu zgodnie z regulaminem
danego Obiektu oraz specyfiką danej Usługi sportowo-rekreacyjnej. 4. Obiekt oznacza
obiekt sportowo-rekreacyjny, który świadczy minimum jedną Usługę sportoworekreacyjną w danym punkcie adresowym. Różnorodne Usługi sportowo-rekreacyjne
oferowane w jednym Obiekcie pod tym samym adresem przez ten sam podmiot będą
traktowane jako jeden Obiekt. Obiekty tzw. wellness i SPA traktowane są jako
Obiekty sportowo-rekreacyjne jeżeli dany Obiekt świadczy przynajmniej jedną Usługę
sportowo-rekreacyjną. 5. Dostęp do Usług sportowo-rekreacyjnych świadczonych w
ramach przedmiotu zamówienia (Autoryzacja Użytkownika) odbywać się będzie na
podstawie imiennych identyfikatorów (np. w postaci karty) wystawionych dla
zgłoszonych przez Zamawiającego Użytkowników. Zamawiający dopuszcza inną
formę Autoryzacji Użytkownika niż imienne identyfikatory. 6. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość comiesięcznego zwiększenia lub zmniejszenia liczby Użytkowników
korzystających z Abonamentów w Okresie Rozliczeniowym. Powyższe zmiany nie
powodują zmiany cen jednostkowych Abonamentów zaoferowanych w ofercie. 7.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian Listy Użytkowników poprzez
comiesięczne dopisywanie nowych Użytkowników oraz comiesięczne rezygnacje. 8.
Zamawiający szacuje, iż z Abonamentów korzystać będzie około: a) 140
Pracowników (w tym 100 NCBR, 40 NCN), b) 50 Osób towarzyszących powyżej 15

roku życia (w tym 40 NCBR, 10 NCN), c) 20 Dzieci Pracowników do lat 15 (w tym
NCBR 15, 5 NCN). Skorzystanie z Abonamentu przez mniejszą liczbę Użytkowników
niż szacowana przez Zamawiającego nie uprawnia Wykonawcy do występowania z
jakimikolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego. 9. Koszt Abonamentu będzie
pokrywany ze środków własnych Pracowników z możliwością dofinansowania
(wyłącznie w przypadku Abonamentów dla Pracowników NCBR) ze środków
pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w wysokości od 15 do
40 zł. Płatnikiem należności wobec Wykonawcy będzie, odpowiednio do liczby
zamówionych Abonamentów, każdy z podmiotów wskazanych w pkt 2.2 SIWZ. 10.
Przed zawarciem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę Obiektów
zawierającą informację o Usługach sportowo-rekreacyjnych dostępnych w danym
Obiekcie oraz zasadach korzystania z tych Usług sportowo-rekreacyjnych. Lista ta nie
jest wymagana o ile jest dostępna na stronie internetowej danego Wykonawcy. 11.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w Załączniku nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i stanowi jej integralną
część.Definicje zawarte w SOPZ stosuje się wprost w SIWZ.





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.
W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o W
zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp (dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia), Wykonawcy wykażą, że dysponują lub zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, będą dysponować do realizacji zamówienia co najmniej: a) 200 Obiektami w
Warszawie, oraz b) 200 Obiektami w Krakowie, oraz c) 25 Obiektami w Łodzi, oraz
d) 50 Obiektami w województwie mazowieckim (poza Warszawą), oraz e) 50
Obiektami w województwie małopolskim (poza Krakowem), z zastrzeżeniem, że w
każdej z ww. lokalizacji (tzn. w województwie mazowieckim, małopolskim oraz
osobno w Warszawie, Krakowie oraz Łodzi) obowiązkowo dostępne będą: basen,
siłownia, fitness, joga, squash/ricochet. Różnorodne Usługi sportowo-rekreacyjne
oferowane w jednym Obiekcie pod tym samym adresem przez ten sam podmiot będą
traktowane jako jeden Obiekt. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca przedstawi wykaz minimalnej ilości Obiektów w każdej z ww. lokalizacji
wraz z określeniem świadczonych Usług sportowo-rekreacyjnych oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku
Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz
dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.5. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą
polegać na potencjale technicznym innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz
dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.5. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć
także dokument określony w pkt 6.2. SIWZ. W przypadku oferty składanej przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wystarczy, że
warunek określony w pkt 5.2. SIWZ, spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go
łącznie. Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie
spełnia..
W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku o W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
(dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia), Wykonawcy wykażą, że dysponują lub zgodnie z art. 26 ust.
2b ustawy Pzp, będą dysponować do realizacji zamówienia co najmniej: a) 200
Obiektami w Warszawie, oraz b) 120 Obiektami w Krakowie, oraz c) 25 Obiektami w

Łodzi, oraz d) 50 Obiektami w województwie mazowieckim (poza Warszawą), oraz e)
50 Obiektami w województwie małopolskim (poza Krakowem), z zastrzeżeniem, że w
każdej z ww. lokalizacji (tzn. w województwie mazowieckim, małopolskim oraz
osobno w Warszawie, Krakowie oraz Łodzi) obowiązkowo dostępne będą: basen,
siłownia, fitness, joga, squash/ricochet. Różnorodne Usługi sportowo-rekreacyjne
oferowane w jednym Obiekcie pod tym samym adresem przez ten sam podmiot będą
traktowane jako jeden Obiekt. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca przedstawi wykaz minimalnej ilości Obiektów w każdej z ww. lokalizacji
wraz z określeniem świadczonych Usług sportowo-rekreacyjnych oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku
Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz
dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1.5. SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawcy będą
polegać na potencjale technicznym innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz
dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.5. SIWZ, dodatkowo winni oni przedłożyć
także dokument określony w pkt 6.2. SIWZ. W przypadku oferty składanej przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wystarczy, że
warunek określony w pkt 5.2. SIWZ, spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go
łącznie. Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie
spełnia..

