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Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi o charakterze sportowo - 
rekreacyjnym dla pracowników Instytutu Lotnictwa i General Electric Company Polska 
Sp. z o.o. oraz ich osób towarzyszących i dzieci, w postaci pakietu w ramach 
comiesięcznego abonamentu. 
 
Instytut Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. to odrębne podmioty. 
• Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa - Zamawiający w 
rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1579); 
• General Electric Company Polska Sp. z o.o., Al. Krakowska 110/114, 02-256 
Warszawa - podmiot prywatny nie zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1579). 
 
Wykonawca zapewni dostęp osobom zgłoszonym przez Zamawiającego do obiektów 
sportowo-rekreacyjnych oraz zajęć i usług sportowo–rekreacyjnych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Programem zaakceptowanym przez Zamawiającego, 
przy spełnieniu następujących podstawowych założeń: 
 

1) Obiekt sportowo – rekreacyjny: budynek przeznaczony do uprawiania różnych 
rodzajów aktywności sportowych i rekreacji. Wykonawca zapewni dla pracownika i 
osoby towarzyszącej wstęp do obiektów minimum takich jak: basen, lodowisko, ścianka 
wspinaczkowa, korty do squash, sauna, siłownia, grota solna. 

 
2) Zajęcia i usługi sportowo – rekreacyjne: W ramach świadczonych usług Wykonawca 

zapewni dla pracownika i osoby towarzyszącej udział w zajęciach minimum takich jak: 
aqua aerobic, joga, sztuki walki, rowery spinningowe, taniec, zajęcia fitness. 

 
3) Dostęp do obiektów sportowo – rekreacyjnych: Wykonawca zapewni dostęp 

nielimitowany, nieodpłatny, w pełnym zakresie godzin otwarcia, dający możliwość 
korzystania z usług i zajęć zarówno w jednym jak i kilku obiektach sportowych tego 
samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji.  
Użytkownicy nie mogą być zobligowani do deklaracji korzystania z określonego 
Obiektu świadczącego Usługi sportowe- rekreacyjne. 

 
4) Zakres terytorialny:  

a. Warszawa – co najmniej 400 obiektów sportowo – rekreacyjnych 
b. Polska – nie mniej niż 50 obiektów sportowo – rekreacyjnych  w danym mieście 

wojewódzkim oprócz Warszawy 
 

5) Użytkownicy: osoby zgłoszone przez Zamawiającego do Programu, tj. pracownicy 
Instytutu Lotnictwa i pracownicy General Electric Company Polska wraz z osobami 
towarzyszącymi oraz dziećmi 

a. Pracownik: osoba zatrudniona na umowę o pracę w Instytucie Lotnictwa, osoba 
zatrudniona na umowę o pracę w General Electric Company Polska. 

b. Osoba towarzysząca: osoby dorosła powyżej 18 roku przystępująca do Programu przy 
Pracowniku 

c. Dziecko: dziecko/dzieci własne lub przysposobione Pracownika, dziecko/dzieci własne 
lub przysposobione małżonka Pracownika dziecko/dzieci własne lub przysposobione 
partnera Pracownika do18roku życia przystępujące do Programu przy Pracowniku 
 

6) Karta: każda imienna karta abonamentowa wydana przez Wykonawcę uprawniająca 
Użytkownika do korzystania z usług określonych w Programie będących przedmiotem 
niniejszego zamówienia. Karta winna upoważniać użytkownika do bezpłatnego wejścia 
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oraz korzystania z usług w obiektach, z którymi Wykonawca ma podpisane umowy, 
zlokalizowanych na terenie całego kraju, w szczególności na obszarze miasta 
Warszawa. Użytkownicy karty winni mieć możliwość skorzystania z dowolnej ilości 
obiektów w ciągu jednego dnia. 

 
7) Czas trwania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy  

 
8) Okres Rozliczeniowy: pełny miesiąc kalendarzowy świadczenia na rzecz 

Zamawiającego Usług sportowo-rekreacyjnych w ramach Abonamentu i Programu. 
 

9) Platforma internetowa: platforma zapewniająca: 
a. zdalną obsługę Użytkowników; 
b. składanie i terminową realizację zamówień; 
c. dostęp do kont wszystkich Użytkowników Programu (zarówno kont bieżących jak i 

archiwalnych) oraz danych osobowych Użytkowników, tj. imię, nazwisko, numer Karty; 
d. podgląd historii składanych zamówień , przystąpień oraz wyłączeń Użytkowników z 

Programu; 
e. aktualizowaną bazę danych aktywnych kont; 
f. aktualne informacje w zakresie: rozliczeń, bilansu i wartości faktury. 

 
10) Program lojalnościowy:  

Program lojalnościowy jest dodatkową usługą rabatową dedykowaną Użytkownikom, którzy 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy korzystają z karty. 
Program lojalnościowy obejmuje rabaty na usługi z branż „wellness”, „kultura”, oraz „zakupy” 
w punktach / obiektach na terenie całego województwa mazowieckiego. 

a. Usługi z branży wellness: usługi związane z pielęgnacją twarzy i ciała, kosmetyka, 
fryzjerstwo, SPA, medycyna alternatywna 

b. Usługi z branży kultura: produkty z kategorii: książki, muzyka, film; bilety na spektakle 
teatralne, bilety wstępu do kina. 

c. Usługi z branży gastronomia: restauracje, kawiarnie, cukiernie 
 

11) Strona internetowa: strona internetowa Wykonawcy z wyczerpującymi informacjami 
na temat obiektów sportowo – rekreacyjnych i zajęć sportowo – rekreacyjnych, tj.: lokalizacja 
placówek, godziny pracy, rozkład zajęć sportowo – rekreacyjnych. 
 

12) Zamawiający informuje, że planowana liczba osób korzystających z usług dostępu do 
obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych wynosi 1500. Wskazana liczba osób nie jest 
zobowiązaniem Zamawiającego do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych w w/w 
ilościach. 


