
   
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Świadczenie dostępu do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki 

Lubelskiej. Sukcesywna dostawa miesięcznych kart abonamentowych uprawniających do korzystania z 

usług rekreacyjno-sportowych przez pracowników Politechniki Lubelskiej w okresie od 01.11.2020 r. 

do 31.10.2021 r. (razem 12 miesięcy). 

Szczegółowy Opis Zamówienia, w tym wymogi zamawiającego i dodatkowe informacje dla przedmiotu 

zamówienia: 

a) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na świadczeniu dostępu do obiektów sportowo-

rekreacyjnych oraz korzystaniu z zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Politechniki 

Lubelskiej, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę, imiennej karty wstępu do obiektów 

sportowo-rekreacyjnych, z którymi Wykonawca związany jest umową o współpracy. 

b) Zamawiający zobowiązuje się utrzymać poziom minimum 100 sztuk karnetów imiennych dla 

użytkowników/pracowników w każdym miesiącu obowiązywania umowy, uprawniających do 

wstępu na teren obiektów sportowo-rekreacyjnych i korzystania z jego zasobów, z zastrzeżeniem, że 

w okresie wakacyjnym: lipiec, sierpień, wrzesień liczba karnetów imiennych może wynosić min. 60 

sztuk. Maksymalna liczba zakupionych dla pracowników kart może wynieść 300 sztuk z możliwością 

korygowania ilości kart na każdy następujący miesiąc obowiązywania umowy. 

c) Zamawiający przewiduje dofinansowanie pracownikom kart z Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych w wysokości od około 40% do około 60%. Wysokość tych dopłat będzie uzależniona od 

sytuacji, życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego.  

d) Karta powinna upoważniać jej użytkownika do korzystania z szerokiej oferty usług rekreacyjnych 

i sportowych, minimum takich jak: zajęcia fitness, aqua aerobik, basen, indor cycling/spinning, 

gimnastyka, grota solna, joga, nauka sztuk walki, nauka tańca, sauna, ścianka wspinaczkowa, 

siłownia, w godzinach pracy placówek współpracujących z wykonawcą. Oferowane usługi 

rekreacyjno-sportowe winny być zgodne z zakresem określonym w Ustawie o Zakładowym 

Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość dopłat do wynajmu miejsca/sal (np. do grania w squasha lub 

tenisa), przy czym całkowity koszt pokrywać będzie korzystający z zajęć sportowo-rekreacyjnych, 

bez udziału Zamawiającego. 

e) Przez określenie obiekt sportowo-rekreacyjny należy rozumieć oddzielne miejsce/lokal, gdzie 

świadczone są przedmiotowe usługi sportowo-rekreacyjne przez 1 podmiot. W przypadku, gdy dwa 

niezależne podmioty świadczące usługi (odpowiadające swym przedmiotem treści zamówienia 

publicznego) zostały zlokalizowane w odrębnych lokalach tego samego budynku, to wówczas 

zostaną one zakwalifikowane jako dwa odrębne obiekty sportowe. 

f)     Karta wystawiona przez Wykonawcę ma mieć formę dokumentu imiennego ważnego  

po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jedynym dopuszczonym przez 

Zamawiającego sposobem weryfikacji dostępu użytkowników do obiektów sportowo-rekreacyjnych 

jest imienna karta (magnetyczna, chipowa, zbliżeniowa lub z kodem kreskowym), po okazaniu której 

wraz z dowodem osobistym i podpisem na liście Użytkownik jest wpuszczany do tego obiektu.  

Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy tylko listę imion i nazwisk w celu wykonania 

zamówienia – drogą elektroniczną (na wskazany adres e-mail będzie przekazywał dane niezbędne 

do realizacji zamówienia zapisane w pliku Excel). Jako, że Zamawiający odpowiada 

za bezpieczeństwo danych zgłaszanych przez siebie Pracowników do programu sportowo-

rekreacyjnego, nie wyrażamy zgody na to, żeby takie dane jak np. odciski palców (rozkład tzw. 

minucji), adresy mailowe, numery telefonów itp. miały być wykorzystywane w świadczeniu usług 

sportowo-rekreacyjnych (takie działanie mogłoby naruszyć prywatność Pracowników chcących 

skorzystać z programu sportowo-rekreacyjnego w sposób zupełnie nieadekwatny do celów, które 

ma osiągnąć). 

g) Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie przez Wykonawcę obiektów zlokalizowanych 

na obszarze całego kraju, województwa lubelskiego oraz na terenie aglomeracji Lublin-Świdnik 



   
 

(tzn. na terenie miasta Lublin i miasta Świdnik). Liczba obiektów, w których użytkownicy będą mogli 

korzystać z usług stanowiących przedmiot zamówienia na terenie aglomeracji Lublin-Świdnik, 

nie może być mniejsza niż 40. 

Karta powinna umożliwiać również korzystanie z nowo dostępnych typów zajęć sportowych  

i rekreacyjnych, oferowanych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę. Aktualny 

zakres usług sportowych i rekreacyjnych powinien być dostępny na stronie internetowej 

Wykonawcy. 

Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o zmianach  

w zakresie liczby dostępnych obiektów sportowych z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem, bez 

konieczności sporządzania aneksu do Umowy. To samo dotyczy informowania Zamawiającego 

z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o czasowej (przekraczającej 24 godziny) braku 

dostępności danego obiektu sportowego. 

h) Co do zasady Użytkownicy powinni mieć zapewniony nielimitowany dostęp do obiektów,  

tj. dający możliwość korzystania z różnych usług w obiektach sportowych tego samego dnia, tygodnia 

czy miesiąca. Dostęp do obiektów ma mieć charakter nieograniczony czasowo, dający możliwość 

korzystania z usług bez limitu czasowego, przez 7 dni w tygodniu, zgodnie z grafikiem zajęć w danym 

obiekcie. 

Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawców ograniczenia w dostępie do obiektów 

sportowo-rekreacyjnych w następujących przypadkach: 

−  gdy takie ograniczenia są nałożone bezpośrednio przez obiekty sportowo-rekreacyjne  

w stosunku do wszystkich korzystających, i taki limit czasowy z wyjątkiem sauny nie może być 

krótszy niż 45 minut; 

−  w postaci limitu jednokrotnego wejścia do danego obiektu sportowo-rekreacyjnego w ciągu 

jednego dnia lub możliwości skorzystania z zaledwie jednej usługi w jednym obiekcie jednego 

dnia; 

−  gdy między zajęciami musi zostać zachowany odstęp czasowy (np. gdy po skorzystaniu  

z jednych zajęć można skorzystać z innej formy aktywności w tym samym obiekcie po upływie 

np. godziny); 

−  gdy obiekty sportowo-rekreacyjne świadczą usługi tylko w określone dni tygodnia; 

−  gdy obiekt dostępny jest w określonej porze roku (lodowisko w okresie zimowym, baseny 

odkryte w sezonie letnim); 

−  rower miejski dostępny z limitem czasowym. 

i) Zamawiający chcąc umożliwić rodzinom pracowników Politechniki i/lub osobom towarzyszącym 

korzystanie z zajęć rekreacyjno-sportowych wymaga, aby Wykonawca zadeklarował, jaki będzie 

koszt miesięcznego abonamentu dla członka rodziny /osoby towarzyszącej z rozbiciem na cenę 

karnetu dla dziecka (w wieku do 15 lat) i dorosłego do 60 roku życia oraz powyżej 60 roku życia. W 

przypadku karnetu dla osoby towarzyszącej (dorosłej do 60 roku życia.) zakres świadczenia musi 

być taki sam jak w przypadku pracownika Politechniki. W  przypadku karnetu dla seniora (powyżej 

60 roku życia) zakres świadczenia usług musi obejmować dostęp do basenów, siłowni, zajęć fitness 

itp.; dopuszcza się możliwość korzystania  z obiektów do określonej godziny, jednak nie krócej niż  

do 16.00. W przypadku karnetu dla dziecka zakres świadczenia musi obejmować co najmniej dostęp 

do basenów (wersja podstawowa) lub basenów, lodowisk, szkół tańca i kursów sztuk walki  (wersja 

rozszerzona). 

W powyższych przypadkach Zamawiający nie będzie dofinansowywał kart z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. 

Każdy z pracowników Politechniki winien mieć możliwość zakupu minimum 1 karty dla członka 

rodzinny/osoby towarzyszącej (do 60 roku życia), 2 kart dla seniorów (powyżej 60 roku życia) oraz 

nielimitowanej liczby karnetów dla dzieci bez pośrednictwa Sekcji Spraw Socjalno-Bytowych 

Pracowników PL, np. poprzez system elektroniczny. W tym przypadku zakres udostępniania danych 

osobowych będzie taki sam jak w przypadku pracownika (Zamawiający dopuszcza ewentualne 

podanie wieku dzieci oraz seniorów). Karty dla osób towarzyszących będą przekazywane na adres 

Zamawiającego. 



   
 

j) W przypadku wprowadzenie przez przepisy powszechnie obowiązujące ograniczeń w korzystaniu 

z obiektów zapewniających dostęp do usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, 

w szczególności ograniczeń w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego 

COVID-19, które będzie skutkowało brakiem możliwości zapewnienia pracownikom Zamawiającego 

dostępu do pełnego zakresu usług przewidzianych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

w tym nielimitowanego dostępu do co najmniej 40 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie 

aglomeracji Lublin-Świdnik, wykonanie umowy ulega zawieszeniu. W okresie zawieszenia 

Zamawiający nie uiszcza na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 Umowy, ani 

jakichkolwiek innych opłat. O fakcie odzyskania, zgodnie z prawem, możliwości zapewnienia 

pracownikom Zamawiającego dostępu do pełnego zakresu usług przewidzianych w Programie, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 i nast. Umowy, w tym nielimitowanego dostępu do co najmniej 40 obiektów 

sportowo-rekreacyjnych na terenie aglomeracji Lublin-Świdnik, Wykonawca poinformuje 

niezwłocznie Zamawiającego na piśmie lub drogą mailową na adres kontaktowy wskazany w §11 ust. 

1-2 Umowy. 

k) W okresie zawieszenia wykonywania umowy z przyczyn podanych powyżej, Strony nie ponoszą 

odpowiedzialności, w szczególności na zasadach kar umownych, za nie wykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, za wyjątkiem postanowień § 8 i 9 Umowy. 

 

W okresie od 01 lipca 2019 r.  do 30 września  br. cena miesięcznego karnetu wynosi:  

- dla pracownika - 92 zł brutto,  

- dla dziecka w wersji podstawowej - 40 zł/w wersji rozszerzonej  - 89 zł brutto,  

- dla osoby towarzyszącej (do 60 r.ż.) -  179 zł brutto,  

- dla seniora (powyżej 60 r.ż.) - 40 zł brutto.  

 

W okresie od lipca  2019 do marca 2020 sprzedanych było: 

- karta dla dzieci: 12 

- karta dla seniorów: 20 

- karta  dla osób towarzyszących: 6. 

 

 


