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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  

Opis przedmiotu zamówienia 

OPZ 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych 

o zróżnicowanym charakterze dla uprawnionych Użytkowników, tj. pracowników 

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ich dzieci oraz osób 

towarzyszących.  

2. Zakres usług dla pracowników i osób towarzyszących musi obejmować minimum 

następujące usługi sportowo - rekreacyjne: basen, joga, siłownia, aerobic, nauka sztuk 

walki, nauka tańca, fitness. Dla dzieci (do ukończenia 15-go roku życia) Wykonawca 

zapewni dostęp w zależności od typu oferty - do:  

a) wyznaczonych obiektów basenowych;  

b) wyznaczonych obiektów basenowych oraz nauki sztuk walki i nauki tańca itd..  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostęp do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych 

na terenie całego kraju w kilku formach dostępności: nielimitowanej, limitowanej, dla 

dzieci i osób towarzyszących. 

4. Wariant nielimitowany tj., polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu do 

obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju. W ramach jednego 

obiektu Użytkownicy będą mogli skorzystać z kilku form aktywności w ciągu jednego 

dnia, w zależności od usług świadczonych w danym obiekcie. 

5. Wariant limitowany polegający na zapewnieniu limitowanego dostępu do obiektów 

i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju tj.: 

a) korzystanie z karty zgodnie z liczbą wejść zapisanych na karcie, maksymalnie 

raz dziennie, 8 wejść w miesiącu,  

b) jednokrotne korzystanie z karty w ciągu dnia. 

6. Osoba uprawniona może korzystać tylko z jednej z form dostępności usług sportowo-

rekreacyjnych, nielimitowanej bądź limitowanej. Posiadacze kart z dostępem 

nielimitowanym mogą przechodzić do systemu z limitowanym dostępem i odwrotnie.  

7. Warunkiem przystąpienia do zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę 

w  okresie obowiązywania Umowy dostępu Użytkownikom do minimum 3000 

obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju zarówno w dni robocze jak 

i weekendy, w godzinach otwarcia obiektów. 

8. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu ostatecznej / aktualnej informacji o dostępnych w pakiecie usługach 

sportowo-rekreacyjnych oraz obiektach, a także zasad korzystania z usługi. 

9. Przez obiekt sportowo-rekreacyjny Zamawiający rozumie budynek lub samodzielny 

lokal, w którym świadczone są przez niezależne podmioty usługi objęte zamówieniem. 
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Zajęcia oferowane w jednym obiekcie (pod jednym adresem administracyjnym) przez 

ten sam podmiot, traktowane będą jako jeden obiekt.  

10. Dostęp do obiektów sportowo - rekreacyjnych musi mieć charakter „open”, przez 

co rozumie się nielimitowany dostęp do różnych usług (bez dopłaty) w różnych 

obiektach sportowo-rekreacyjnych tego samego dnia. Ponadto, dostępność obiektów nie 

może być ograniczona porą dnia, tzn. Użytkownik będzie miał prawo korzystania 

z obiektu w pełnym zakresie czasu jego otwarcia dla korzystających. 

11. Zamawiający wymaga, aby dostęp do usług sportowych tzw. „open” miał charakter 

otwarty, czyli:  

a) dostępność do obiektów i usług sportowych nie może być ograniczana porą dnia 

(w godzinach, gdy obiekt świadczy usługi) poprzez wydzielanie godzin na świadczenie 

usług dla Zamawiającego;  

b) możliwość korzystania z różnych usług w różnych obiektach sportowych tego 

samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji;  

c) możliwość nielimitowanego dostępu do obiektów i świadczonych przez nich usług 

tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca za wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych 

przez dany obiekt sportowy. Ograniczenia te mogą wynikać z obowiązujących 

w obiekcie godzin pracy, regulaminów, grafików z zastrzeżeniem, że minimalny czas 

możliwości korzystania (bez dopłat) z co najmniej z jednej usługi w danym dniu, 

w danym obiekcie nie może być krótszy niż 45 minut, a w przypadku korzystania 

z sauny nie może być krótszy niż 30 minut. W przypadku przekroczenia limitu 

czasowego, dopłata będzie dokonywana indywidualnie przez osoby uprawnione 

bezpośrednio w obiekcie sportowym, bez udziału Zamawiającego. 

12. Zamawiający dopuszcza stosowanie limitów czasowych dla niektórych usług 

świadczonych w wybranych obiektach zgodnie z obowiązującymi w tych obiektach 

regulaminami stosowanymi dla wszystkich klientów. 

13. Użytkownicy nie mogą być zobligowani do deklaracji korzystania z określonej 

lokalizacji.  

14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostępu dla Użytkownika do obiektu sportowo 

– rekreacyjnego na zasadzie zniżki lub upustu cenowego.  

15. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Użytkowników dodatkowych 

opłat za niektóre usługi świadczone przez obiekty sportowo – rekreacyjne 

w szczególnych sytuacjach, tj. pod warunkiem, gdy dopłaty pobierane będą przez same 

obiekty, zgodnie z obowiązującym regulaminem, zaś opłata dodatkowa pobierana jest 

od wszystkich klientów niezależnie od tego jakiego dostawcy kartę posiada. Ewentualna 

dopłata będzie dokonywana indywidualnie przez Użytkownika, bez udziału 

Zamawiającego.  

16. Aktualny zakres dostępnych usług sportowo-rekreacyjnych musi być zamieszczony 

na stronie internetowej Wykonawcy. 

17. Okres realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy, od dnia podpisania umowy 

z AOTMiT, z możliwością przedłużenia w ramach opcji (prawo opcji) o kolejne 

maksymalnie 12 miesięcy. 
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18. Zamawiający przewiduje dopłatę w wysokości 50 zł dla każdego abonamentu 

miesięcznego ponoszonego przez pracownika Zamawiającego. Dopłata nie będzie 

obejmowała osób towarzyszących oraz dzieci pracownika. Pozostałe koszty karty 

sportowej będą pokrywane ze środków prywatnych pracowników. 

19. Przewidywana liczba Użytkowników zgłoszonych do korzystania z usług będących 

przedmiotem zamówienia w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu 

abonamentowym) wynosi obecnie około 150 pracowników AOTMiT oraz 12 osób 

towarzyszących i 7 dzieci. Możliwa liczba uczestników to maksymalnie ok. 250 osób 

tj. pracownicy wraz z osobami towarzyszącymi i dzieci łącznie.  

20. Powyższe liczby są danymi szacunkowymi i nie stanowią zobowiązania 

Zamawiającego do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych dla w/w liczby osób. 

Zmniejszenie liczby Użytkowników nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek 

roszczeń ze strony Wykonawcy. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną 

liczbę Użytkowników w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu). 

21. Płatnikiem należności wobec Wykonawcy będzie Zamawiający na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury.  

22. Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc kalendarzowy. 

23. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi Zamawiający przekaże Wykonawcy listę 

Użytkowników, zawierającą imię i nazwisko Użytkownika, a w przypadku dzieci – datę 

urodzenia. Zamawiający nie przewiduje podawania numerów PESEL Użytkowników. 

24. Preferowanym sposobem weryfikacji i dostępu użytkowników do obiektów sportowo-

rekreacyjnych jest imienna karta (magnetyczna, chipowa lub zbliżeniowa), po okazaniu 

której wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość jest wpuszczany do obiektu. 

Zamawiający dopuszcza także inne sposoby autoryzacji użytkownika karty sportowej 

zamiast fizycznej karty, tj. autoryzacja za pomocą aplikacji mobilnej itp. 

25. W sytuacji innej weryfikacji niż za pomocą karty sportowej Wykonawca zobowiązany 

będzie zapewnić inny bezpłatny sposób weryfikacji. Sposoby weryfikacji osoby 

uprawnionej w obiektach sportowych nie mogą być uciążliwe dla korzystających, nie 

mogą powodować opóźnień w weryfikacji, a przez to utrudniać skorzystania z usług 

oraz nie mogą wiązać się z ponoszeniem kosztów przez uprawnione osoby. 

26. Wykonawca zobowiązany jest do wyrobienia i dostarczenia Zamawiającemu 

identyfikatorów, w postaci imiennych, plastikowych kart Użytkowników. 

27. Zamawiający dopuszcza także inne sposoby autoryzacji użytkownika karty sportowej 

zamiast fizycznej karty, tj. autoryzacja za pomocą aplikacji mobilnej itp.” 

28. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany nazwisk Użytkowników w trakcie 

obowiązywania Umowy na imiennej liście i uaktualniania jej co miesiąc bez 

konieczności sporządzania aneksu do Umowy.  

29. Wymiana kart, rezygnacja oraz powtórna konieczność wytworzenia karty dla danej 

osoby nie może rodzić dodatkowych opłat po stronie Zamawiającego. Wykonawca 

wszystkie konieczne opłaty wlicza w cenę ryczałtową oferty.  

30. Za wydanie kart/karnetów sportowych uprawniających osoby objęte umową do 

korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych w obiektach sportowych, jak i za 
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weryfikację tożsamości osób uprawnionych w obiektach sportowych, Zamawiający i 

osoby uprawnione nie będą ponosiły żadnej dodatkowej opłaty. 

31. W przypadku zmiany liczby Użytkowników, rozliczenie nastąpi w odniesieniu do 

aktualnej liczby osób objętych świadczeniem przedmiotowych usług w danym okresie 

rozliczeniowym, tj. Zamawiający będzie przesyłał  Wykonawcy zmodyfikowanej Listy 

najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Okresu Rozliczeniowego, którego 

ta zmiana dotyczy.  W sytuacji, gdy nie nastąpi zmiana Użytkowników, obowiązywać 

będzie lista z poprzedniego miesiąca.  

32. Zamawiający dopuszcza zgłaszanie nowych Użytkowników i rezygnacje 

dotychczasowych za pomocą platformy internetowej lub wysyłanych mailem. 

33. Rezygnacja pracownika z korzystania z karty sportowej jest jednoznaczna z rezygnacją 

korzystania z usługi również osoby towarzyszącej tego pracownika, a także jego dziecka 

/ dzieci.  

34. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z realizacją 

usług sportowo-rekreacyjnych poza ustalonym wynagrodzeniem.  

35. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie karty sportowe pod wskazany 

adres przez Zamawiającego (w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i innych miast) 

najpóźniej 2 dni robocze przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego. 

36. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

37. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy oraz niniejszy dokument OPZ. Jednocześnie 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty podpisać umowę bez zastrzeżeń, 

w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego i realizować zamówienie zgodnie z 

jej postanowieniami oraz postanowieniami niniejszego dokumentu OPZ. 

 

 

 

................................ ....................................................  

(miejscowość, data) (podpis Wykonawcy) 

 

Dokument zaleca się wypełnić elektronicznie i pod rygorem nieważności należy wnieść w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnione osoby  

(w przypadku gdy Wykonawca wybrał formę elektroniczną składania oferty i innych dokumentów) 
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