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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu dostępu  

do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 183 pracowników Zamawiającego  

oraz 23 osób towarzyszących na terenie miasta Poznania oraz województwa 

wielkopolskiego i Polski, w terminie od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu 

podpisania umowy do dnia  31 grudnia 2019 r.  

2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia udostępni pracownikom Zamawiającego  

i osobom im towarzyszącym dostęp do zróżnicowanych obiektów i zajęć sportowo  

- rekreacyjnych umożliwiających korzystanie miedzy innymi z obiektów w szczególności 

tj.: kluby fitness, siłownie, baseny, szkoły tańca, lodowiska, ścianki wspinaczkowe, groty 

solne oraz z zajęć w szczególności tj.: aqua aerobic, sztuki walki, taniec, zajęcia fitness, 

spinning, tai-chi; 

1) Wykonawca w ramach świadczonej usługi zapewni także dostęp do nowych usług 

sportowo - rekreacyjnych jeżeli takowe pojawią się w czasie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia na wskazanej przez siebie stronie 

internetowej aktualnego wykazu podmiotów i świadczonych przez nich usług. 

3. Zamawiający wymaga w aby: 

1) dla co najmniej dla 183 pracowników Zamawiającego oraz dla 23 osób 

towarzyszących udostępniony był nielimitowany dostęp do co najmniej 40 obiektów 

sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Poznania (w tym dostęp do co najmniej  

3 basenów) i do co najmniej 90 obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie 

województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem obiektów na terenie Miasta Poznania)  

2)   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 

(chyba że grafik lub regulamin wewnętrzny obiektu sportowo-rekreacyjnego stanowi 

inaczej) oraz prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, w sposób dający 

możliwość korzystania z usług tych obiektów bez limitu czasowego, wyjątkiem 

mogą być tu jedynie ograniczenia nałożone bezpośrednio przez dany obiekt 

sportowo - rekreacyjny, jednakże przy limicie czasowym nie krótszym niż 45 minut 

lub 30 minut w przypadku sauny. 
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Przez obiekt sportowo - rekreacyjny należy rozumieć budynek i/lub zespół budynków, 

w których są świadczone usługi sportowo - rekreacyjne. Jeżeli dwa lub więcej 

niezależnych podmiotów świadczących usługi sportowo - rekreacyjne posiadają tę samą 

lokalizację (adres administracyjny), wówczas Zamawiający na gruncie prowadzonego 

postępowania będzie traktował je odrębnie.   

4. Dostęp pracowników Zamawiającego i osób towarzyszących do obiektów odbywać się 

będzie za pomocą imiennych kart, które zostaną wydane i dostarczone Zamawiającemu 

przez Wykonawcę bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. Lista potrzebnych kart zostanie 

ustalona na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego zawierającej tylko imię  

i nazwisko uczestnika i przekazanej Wykonawcy na co najmniej 10 dni przed 

rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego.  

5. Zamawiający informuje, że jedyną dopuszczalną formą identyfikacji i dostępu 

użytkowników (pracowników Zamawiającego oraz osób towarzyszących) do obiektów  

i zajęć sportowo - rekreacyjnych jest imienna karta uczestnika wraz z jego dokumentem 

tożsamości i podpisem na liście. Identyfikacja oraz dostęp do obiektów i zajęć sportowo-

rekreacyjnych nie mogą być związane z koniecznością udostępniania danych 

biometrycznych ani potwierdzenia wiadomością SMS, a także w żaden inny sposób 

powodujący jakiekolwiek dodatkowe koszty. 

Karty imienne muszą być aktywne przez cały czas trwania umowy. Wykonawca nie 

będzie pobierał opłat za wydanie nowych kart oraz za zablokowanie kart osób 

rezygnujących.     

6. Zamawiający będzie finansował zamówienie w całości z wynagrodzeń pracowników. 

Płatnikiem całości należności wobec Wykonawcy będzie Zamawiający. 

7. Ze względu na to, że  korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych i uczestniczenie  

w zajęciach sportowo - rekreacyjnych oparte jest na zasadzie dobrowolności, 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość: 

a) nie wykorzystania wszystkich imiennych kart. Zamawiający zobowiązuje się jednak 

do wykorzystania minimum 60 % wartości umowy. 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy  

za rzeczywistą ilość kart imiennych wystawionych w okresie obowiązywania umowy. 

Z tytułu powyższego Wykonawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia finansowe 

wobec Zamawiającego.  

8. Imienna lista pracowników Zamawiającego, dla których wystawiane są karty będzie  

co miesiąc aktualizowana przez Zamawiającego. Dalsze czynności związane z autoryzacją 
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korzystania z karty, jak i rezygnacji z niej, w szczególności logowanie i przekazywanie 

innych danych osobowych niż imię i nazwisko pracownika Zamawiającego poprzez 

udostępnione aplikacje i narzędzia internetowe, odbywała się będzie bez pośrednictwa 

Zamawiającego. 

 

 

/-/ Maciej Witkowiak 


