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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

na usługę dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych  

Kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): 

92000000-1 – usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe 

92600000-7 – usługi sportowe 

92610000-0 – usługi świadczone przez ośrodki sportowe 

92330000-3 – usługi świadczone przez ośrodki rekreacyjne 

I. Zakres usługi Przedmiotem niniejszego postępowania jest: 

świadczenie w okresie 36 miesięcy usług polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu 

do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach dowolnych uprawnień dostępu 

zapewnionych przez Wykonawcę dla pracowników „EC1 Łódź-Miasto Kultury” w Łodzi. 

Zamawiający dopuszcza dostęp do usługi w dowolnej formie m.in. karnetu, karty, odcisku palca, 

sms, aplikacji. Żadna z powyższych form dostępu do usługi nie może pociągać za sobą 

dodatkowych kosztów dla pracowników korzystających z dostępu oraz dla Zamawiającego.  

II. Karty sportowe 

1. Pod pojęciem nielimitowany dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych należy rozumieć 

możliwość korzystania z różnych usług, w różnych obiektach sportowo-rekreacyjnych tego samego 

dnia, tygodnia czy miesiąca bez konieczności deklaracji korzystania z określonej lokalizacji oraz 

pory dnia, w godzinach otwarcia obiektów oraz prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

2. Zamawiający wymaga aby pracownicy Zamawiającego posiadali dostęp do co najmniej 120 

obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Łodzi i co najmniej 200 obiektów sportowo-

rekreacyjnych wyłącznie na terenie województwa Łódzkiego (w tym obiekty na terenie miasta 

Łodzi) oraz co najmniej 3000 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski. 

3. Przez obiekt należy rozumieć samodzielnie zwarty zespół urządzeń terenowych 

(zagospodarowane tereny sportowe przeznaczone do uprawiania sportów na świeżym powietrzu) 

lub budynków, których całość lub część przeznaczona jest do celów sportowo – rekreacyjnych o 

oddzielnym adresie administracyjnym.  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zakwalifikowania na gruncie przedmiotowego postępowania 

odrębnych obiektów znajdujących się pod tym samym adresem, ale prowadzących odrębne 

działalności i oferujących różniące się swoim zakresem usługi. 

5. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia udostępni pracownikom użytkownikom dostęp do 

zróżnicowanych obiektów i zająć sportowo-rekreacyjnych umożliwiających korzystanie między 

innymi z takich usług/zajęć jak tj.: zajęcia fitness, siłownie, sauny, groty lub jaskinie solne, szkoły 
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tańca, szkoły jogi, kluby sztuk walki, ścianki wspinaczkowe, lodowisko, baseny, aqua aerobic, 

nornic walking, pilates, rowery spinningowe, korty do squash-a, łaźnia. 

6. Dostęp do wyżej wskazanych usług muszą mieć charakter: „OPEN” przez co należy rozumieć 

możliwość korzystania z różnych obiektów sportowych przez 7 dni w tygodniu bez ograniczeń, bez 

interwałów czasowych pomiędzy  wejściami do różnych obiektów; za wyjątkiem ograniczeń 

wprowadzonych przez dany obiekt wynikających z obowiązujących w nim godzin pracy, obostrzeń 

związanych z COVID-19, regulaminów, grafików, charakteru usługi bądź stopnia zaawansowania 

grupy. Dostęp do obiektów musi umożliwiać korzystanie minimum jeden raz z tego samego 

obiektu sportowego w ciągu dnia (powyższe nie wyklucza jednak korzystania przez uczestnika z 

usług w innym obiekcie w tym samym dniu). 

7. Zamawiający nie dopuszcza przekazania Wykonawcy  danych osobowych innych niż imię 

i nazwisko użytkownika karty. Zamawiający nie dopuszcza przekazania Wykonawcy  danych 

osobowych innych niż imię i nazwisko użytkownika karty. Weryfikacja Użytkownika odbywać się 

będzie na podstawie okazanej fizycznie karty imiennej, poprzez system sms, aplikację lub 

rejestrację danych biometrycznych na terminalu. Dodatkowo Użytkownik w trakcie wizyty w 

obiekcie może zostać poproszony o okazanie na życzenie dokumentu tożsamości (np. dowód 

osobisty, paszport) lub innego dokumentu ze zdjęciem (np. prawo jazdy, legitymacja studencka, 

legitymacja szkolna) oraz może zostać poproszony o podpisanie listy obecności. Zamawiający 

dopuszcza możliwości innych form weryfikacji Użytkowników  z zastrzeżeniem, że przy stosowaniu 

kodów PIN otrzymywanych poprzez wiadomości sms, użytkownik karty musi wyrazić zgodę, 

podpisując regulamin korzystania z karty, w którym znajdzie się informacja o sposobie weryfikacji 

użytkownika karty. W przypadku, gdy w danym obiekcie stosuje się weryfikację przy użyciu danych 

biometrycznych (odcisk palca), Użytkownik karty będzie miał zapewnioną możliwość innego 

sposobu weryfikacji, a wejście na podstawie odcisku palca będzie tylko za zgodą Użytkownika. 

Regulamin lub inny dokument określający zasady korzystania z obiektów Wykonawca przedstawi 

zgodnie z zapisami Istotnych Postanowień Umowy.” W przypadku braku zgody Użytkownika na 

weryfikację przy stosowaniu kodów PIN otrzymywanych poprzez wiadomość sms, bądź za 

pośrednictwem infolinii, Użytkownik będzie miał zapewnioną możliwość innego sposobu 

weryfikacji.  

8. Zamawiający nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty za wydanie uprawnień do korzystania  

z usług uprawniających osoby objęte umową do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych. 

9. Lista pracowników korzystających z dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych, zostanie ustalona 

na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego zawierającej tylko imię i nazwisko 

pracownika i przekazanej Wykonawcy w terminie 7 dni od podpisania umowy oraz w kolejnych 

miesiącach w terminie do 20 dnia miesiąca kalendarzowego. 

10. Ze względu, iż korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych i uczestniczenie w zajęciach oparte 

jest na zasadzie dobrowolności, Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie korzystania z dostępu 

do usług takiej samej liczby pracowników w poszczególnych miesiącach obowiązywania umowy. 

Imienna lista pracowników Zamawiającego będzie co miesiąc aktualizowana. 
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11. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia, w okresie 36 miesięcy, przewiduje możliwość zmiany 

zgłoszonej liczby osób korzystających z usług zajęć sportowo-rekreacyjnych w cyklach 

miesięcznych. Podana liczba osób może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

• Liczba osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa w programie sportowo-rekreacyjnym wynosi 

(jest to deklarowana ilość kart w pierwszym miesiącu obowiązywania umowy):  

80 pracowników Zamawiającego uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Pracownicy Zamawiającego otrzymują dofinansowanie  

w wysokości 40% wartości karnetu do zajęć sportowo- rekreacyjnych.  

• 11 osób towarzyszących. Osoby towarzyszące nie otrzymują dofinansowania z ZFŚS.  

• 20 dzieci (karty basenowe). Dzieci nie otrzymują dofinansowania z ZFŚS. 

• 4 dzieci (karta basen + inne sporty). Dzieci nie otrzymują dofinansowania z ZFŚS. 

12. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby osób korzystających z usług sportowo 

rekreacyjnych w okresie 36 miesięcy, ze 115 do maksymalnie 144, zgodnie ze stawką/ceną 

określonymi w formularzu ofertowym, w przypadku zwiększenia liczby osób objętych dostępem 

do usług sportowo-rekreacyjnych przez cały okres obowiązywania umowy i w konsekwencji 

zwiększenia wartości zamówienia podstawowego.  

13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udostępnił/zapewnił nielimitowany dostęp do obiektów i 

zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach dowolnej formy dostępu członkom rodzin i osobom 

towarzyszącym. Usługa dostępu dla członków rodzin i osób towarzyszących nie będzie 

dofinansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opłaty będą 

realizowane za pośrednictwem Zamawiającego. Lista członków rodzin i osób towarzyszących 

korzystających z dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych, zostanie ustalona na podstawie listy 

sporządzonej przez Zamawiającego zawierającej tylko imię i nazwisko i przekazanej Wykonawcy w 

terminie 7 dni od podpisania umowy oraz w kolejnych miesiącach w terminie do 20 dnia miesiąca 

kalendarzowego. Zamawiający informuje, iż „dziecko” (użytkownik karty basenowej dla dziecka 

bądź karty na inne zajęcia dla dziecka) rozumiane jest przez Zamawiającego jako  dziecko własne, 

przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub dziecko 

współmałżonka, partnera, pozostające na utrzymaniu Pracownika, które nie ukończyło 15 roku 

życia.  

14. Zamawiający wymaga złożenia oferty na karty sportowe dla Pracownika, osoby towarzyszącej, 

dziecka(karta basenowa), dziecka (basen+inne zajęcia sportowe). Zamawiający nie przewiduje 

jakichkolwiek odrębnych uzgodnień po przeprowadzeniu postępowania z wyłonionym w jego 

trybie Wykonawcą.  

 


