
 
Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Instytutu 

Lotnictwa i General Electric Company Polska Sp. z o.o. oraz ich osób towarzyszących i dzieci, 
umożliwiający korzystanie z różnorodnych usług sportowo-rekreacyjnych, oferowanych w ramach 

comiesięcznego abonamentu udostępnianego przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy. 

2. W przedmiotowe postępowanie realizowane jest na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 1, 
przy czym Instytut Lotnictwa jest Zamawiającym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy, a General 

Electric Company Polska Sp. z o.o. jest podmiotem prywatnym niezobowiązanym do stosowania 

ustawy, zwanym dalej Partnerem. 

3. Pakiet obejmuje zestaw różnych usług sportowo-rekreacyjnych, świadczonych przez obiekty 

sportowo-rekreacyjne (m.in. baseny, sauny, siłownie, kluby fitness itp.) na terytorium całej Polski, 

przy czym usługa dedykowana dzieciom do lat 15 powinna umożliwiać korzystanie z: 

1) basenów w ramach pakietu standardowego – karta basenowa, 

2) tańca, sztuk walk, basenów, grot solnych, ścianek wspinaczkowych w ramach pakietu 

rozszerzonego – karta rozszerzona. 

4. Wykonawca musi wskazać na terenie m.st. Warszawy co najmniej 250 obiektów sportowo-

rekreacyjnych udostępniających usługi sportowo-rekreacyjne w ramach pakietu bez dodatkowych 
dopłat. Wykaz obiektów sportowo-rekreacyjnych, w tym na terenie Warszawy, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

5. Przez dodatkowe dopłaty Zamawiający i Partner rozumieją wszelkie dopłaty do usług świadczonych 
przez obiekty sportowe w ramach pakietu, z wyłączeniem zasad obowiązujących w ich 

regulaminach. 

6. Pakiet musi zapewniać nielimitowaną możliwość korzystania z wybranych przez uprawnionego 
posiadacza pakietu obiektów sportowo-rekreacyjnych przez co należy rozumieć brak jakichkolwiek 

ograniczeń w korzystaniu z obiektów sportowych przez 7 dni w tygodniu bez deklaracji korzystania 
z określonej lokalizacji, za wyjątkiem ograniczeń wprowadzonych przez dany obiekt wynikających 

z obowiązujących w nim godzin pracy, grafików i regulaminów obowiązujących wszystkich 

użytkowników danego obiektu. 

7. Obiekt sportowo-rekreacyjny oznacza obiekt, który świadczy minimum jedną usługę sportowo-
rekreacyjną w danym punkcie adresowym. Różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne oferowane w 

jednym obiekcie pod tym samym adresem przez ten sam podmiot będą traktowane jako jeden 

obiekt. 

8. Wykonawca udostępni pracownikom Zamawiającego i Partnera odpowiednie sposoby weryfikacji 

ich prawa do korzystania z pakietu usług. Mogą być to metody wymagające potwierdzenia 
tożsamości tych osób. Dopuszcza się wyłącznie realizację usług przy użyciu imiennych kart 

sportowych wystawionych dla zgłoszonych przez Zamawiającego i Partnera osób. Zastosowane 

rozwiązanie nie może być nadmiernie uciążliwe dla korzystających z usług; nie powinno również 

powodować opóźnień w weryfikacji, a przez to utrudniać korzystanie z usług. 

Nie dopuszcza się realizacji usług przy użyciu telefonów komórkowych osób korzystających z 

pakietów bądź też poprzez weryfikację danych biometrycznych – Zamawiający nie dopuszcza 
możliwości gromadzenia danych o cechach fizycznych osób oraz danych dotyczących prywatnych 

numerów telefonów korzystających z usług.  



 
9. Wykonawca udostępni karty imienne bezpłatnie wszystkim pracownikom Zamawiającego i Partnera 

oraz ich osobom towarzyszącym i/lub dzieciom. Liczba kart ustalona zostanie na podstawie listy 

sporządzonej przez Zamawiającego i Partnera, która zostanie przekazana Wykonawcy w terminie 

poprzedzających rozpoczęcie usługi.  

10. Zamawiający i Partner zastrzegają sobie możliwość aktualizowania listy: zwiększenia lub 

zmniejszenia liczby osób korzystających z pakietów sportowych w okresie rozliczeniowym (jeden 
miesiąc kalendarzowy) bez zmiany cen jednostkowych pakietów złożonych w ofercie. Oznacza to, 

że Zamawiający i Partner mają możliwość comiesięcznych zmian listy uczestników programu: 

dopisywanie nowych uczestników, rezygnacje przed rozpoczęciem każdego miesiąca 

rozliczeniowego. 

11. Dostarczanie do siedziby Zamawiającego i Partnera nowych kart nastąpi w terminie do 5 dni 

roboczych od daty zamknięcia zamówienia w danym miesiącu kalendarzowym ustalonej uprzednio 
przez strony, a duplikatów kart w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego i Partnera. 

12. Dostęp do usług świadczonych w ramach pakietu odbywa się bez konieczności ponoszenia 
dodatkowych kosztów przez uprawnionych ponad koszty pakietu z wyłączeniem opłat 

wprowadzonych przez obiekty sportowo-rekreacyjne w regulaminach u nich obowiązujących.  

13. Zamawiający i Partner wymagają aby Wykonawca do faktur załączał co miesięczny raport w formie 
papierowej i elektronicznej uwzględniający co najmniej imiona i nazwiska osób uczestniczących w 

programie w danym okresie rozliczeniowym (czyli takie, za które będzie wystawiona faktura), w 

podziale na pracowników Pionu EDC i Instytutu Lotnictwa, w przypadku faktury wystawionej na 

rzecz Instytutu Lotnictwa. 

14. Zamawiający i Partner planują dokonać zakupu pakietów sportowych w szacunkowej liczbie: 

a) 600 pakietów dla pracowników Zamawiającego, 

b) 600 pakietów dla Pracowników Partnera, 

c) 30 pakietów dla osób towarzyszących (powyżej 15 roku życia) pracowników 
Zamawiającego: członek najbliższej rodziny pracownika, tj. małżonek, wstępny, zstępny, 

rodzeństwo, osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym, 

d) 100 pakietów dla osób towarzyszących (powyżej 15 roku życia) pracowników Partnera: 

członek najbliższej rodziny pracownika, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, osoba 

pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym, 

e) 5 pakietów dla dziecka (w wieku do lat 15) pracownika Zamawiającego, uprawniających 

do korzystania tylko z basenów, 

f) 5 pakietów dla dziecka (w wieku do lat 15) pracownika Partnera, uprawniających do 

korzystania tylko z basenów, 

g) 2 pakietów dla dziecka (w wieku do lat 15) pracownika Zamawiającego, umożliwiających 

korzystanie z usług np.: taniec, sztuki walki, basen, grota solna, ściana wspinaczkowa, 

h) 2 pakietów dla dziecka (w wieku do lat 15) pracownika Partnera, umożliwiających 

korzystanie z usług np.: taniec, sztuki walki, basen, grota solna, ściana wspinaczkowa. 

15. Koszt pakietu sportowo-rekreacyjnego będzie pokrywany ze środków prywatnych pracowników z 

możliwością dofinansowania ze środków pochodzących ze środków obrotowych Zamawiającego i 
Partnera. Koszt dofinansowania pakietu około 20 zł miesięcznie na pracownika. Płatnikiem 

należności wobec Wykonawcy będzie Zamawiający i Parter. 

16. Wykonawca udostępni platformy, odpowiednio Zamawiającemu i Partnerowi, na których będą dane 
osób korzystających z usług sportowo-rekreacyjnych, przy czym Zamawiający wymaga aby 

dedykowana dla niego platforma uwzględniała podział na pracowników piony EDC i Instytutu 

Lotnictwa. Dostęp do tych danych, za pomocą odpowiedniego loginu i hasła będzie miała osoba/ 

osoby odpowiedzialne za weryfikację danych osób przystępujących do programu.  


