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1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług sportowo-rekreacyjnych dla
zgłoszonych przez zamawiającego pracowników CAMK, osób im towarzyszących
oraz ich dzieci, a także doktorantów prowadzonej szkoły doktorskiej, zwanych dalej
„użytkownikami”, oferowanych w ramach pakietów udostępnianych przez
wykonawcę.

2. W ramach pakietów wykonawca zapewni użytkownikom możliwość korzystania
na terenie całej Polski z zajęć sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze
obejmujących minimum wstęp do obiektów: basen, sauna (łaźnia), jacuzzi, siłownia,
lodowisko, korty do squash, ścianka wspinaczkowa, grota solna, oraz udział w
zajęciach: aqua aerobic, sztuki walki, taniec, joga (bez szkół jogi), szkoły walki,
rowery spinningowe, fitness (m. in. aerobic, pilates). Dziecko (do lat 15) będzie
uprawnione do korzystania tylko z basenu lub z szerszego zakresu usług (co najmniej
basen, lodowisko, ścianka wspinaczkowa, grota solna, sztuki walki, taniec (bez szkół
tańca).

3. Wykonawca zapewni następujące rodzaje karnetów:
a) karnet typ 1 – obejmuje możliwość wielokrotnego uczestnictwa w zajęciach w
ciągu jednej doby;
b) karnet typ 2 - obejmuje możliwość jednokrotnego uczestnictwa w ciągu jednej
doby;
c) karnet typ 3- obejmuje możliwość 8- krotnego uczestnictwa w ciągu jednego
miesiąca.

4. Świadczenie usług stanowiących przedmiot zamówienia odbywa się wyłącznie na
podstawie imiennych kart abonamentowych bez konieczności ponoszenia
dodatkowych kosztów przez użytkowników, w ramach zaoferowanej ceny pakietu, z
wyłączeniem dodatkowych opłat do wybranych usług wprowadzonych przez obiekty
sportowo-rekreacyjne na podstawie obowiązujących w nich regulaminów.
Dodatkowe opłaty uiszczane są indywidualnie przez użytkowników i nie obciążają
zamawiającego.

5. Wykonawca musi dysponować na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej: 200
obiektami sportowo-rekreacyjnymi na terenie m.st. Warszawy, w których świadczone
są usługi sportowo-rekreacyjne, 200 takimi obiektami na terenie województwa
mazowieckiego poza m.st. Warszawą oraz łącznie minimum 1500 takimi obiektami
na terenie Polski. 
Nie dotyczy sytuacji,  w której  ogłoszony jest  stan  zagrożenia  epidemiczengo lub
obowiązyją  inne  odgórne  przepisy  lub  zarządzenia  wyłączające  możliwość
prowadzenia działalności przez Wykonawcę lub jego obiekty partnerskie.



6. Wykonawca utrzyma min. 75 % obiektów, o których mowa w pkt. 4 i 5, przez
okres obowiązywania umowy. 
Nie dotyczy sytuacji,  w której  ogłoszony jest  stan  zagrożenia  epidemiczengo lub
obowiązyją  inne  odgórne  przepisy  lub  zarządzenia  wyłączające  możliwość
prowadzenia działalności przez Wykonawcę lub jego obiekty partnerskie.

7. Obiekt sportowo-rekreacyjny oznacza obiekt, w którym w danej lokalizacji
świadczona jest minimum jedna usługa sportowo-rekreacyjna, z wyjątkiem obiektów,
w których są świadczone usługi tylko dla dzieci. Bez względu na liczbę oferowanych
zajęć sportowo-rekreacyjnych w jednym obiekcie pod tym samym adresem przez ten
sam podmiot - będzie on traktowany jako jeden obiekt. Usługi typu vacu, masaże
(rollmasaże), solaria, zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie nie będą uznane za usługi
sportowo-rekreacyjne.

8. Czas trwania jednych zajęć nie może być krótszy niż 45 minut, z wyjątkiem zajęć,
gdzie krótszy limit czasowy został ustalony ze względów bezpieczeństwa dla zdrowia
użytkownika.

9. Użytkownicy nie są zobligowani do deklaracji korzystania z określonego obiektu
sportowo-rekreacyjnego.

10. Weryfikacja użytkowników będzie odbywać się na podstawie imiennej karty
abonamentowej, dopuszczalna jest także weryfikacja na podstawie dowodu
tożsamości lub po zastosowaniu ewentualnej dodatkowej identyfikacji w obiekcie
sportowo-rekreacyjnym, w sposób wynikający ze stosowanych w danym obiekcie
rozwiązań technicznych. Sposób weryfikacji użytkowników nie może być związany z
koniecznością  udostępniania  danych biometrycznych i  nie może pociągać za sobą
żadnych  dodatkowych  kosztów  nakładanych  na  użytkowników,  w  tym:  opłaty
członkowskiej,  konieczności  posiadania  telefonu,  dostępu do Internetu,  a  także  w
żaden inny sposób powodujący dodatkowe koszty.

11. Sposób identyfikacji nie może generować dodatkowych kosztów dla
użytkowników ani dla zamawiającego, nie może też wymuszać na użytkownikach
konieczności posiadania jakichkolwiek własnych urządzeń technicznych, w
szczególności telefonów komórkowych. Nie dopuszcza się weryfikacji
użytkowników przy pomocy danych biometrycznych.

12. Wykonawca w ramach usługi zapewni użytkownikom możliwość korzystania ze
wszystkich obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych opublikowanych na stronie
internetowej wykonawcy.

13.  Wykonawca  umożliwi  korzystanie  z  nowo  dostępnych  usług
sportoworekreacyjnych  świadczonych  przez  podmioty,  z  którymi  wykonawca
nawiąże współpracę w okresie obowiązywania umowy. Dostęp do nowych usług nie
spowoduje wzrostu cen jednostkowych wskazanych w ofercie. Aktualna lista usług



oraz obiektów będzie dostępna na stronie internetowej wykonawcy.

14. Zamawiający przewiduje, że liczba użytkowników wyniesie średnio 45 osób.
Przewidywana średnia liczba użytkowników została określona w formularzu
cenowym i służy wyłącznie do wyboru najkorzystniejszej oferty.

15. Koszt pakietu będzie pokrywany ze środków prywatnych użytkowników z 50 %
dofinansowaniem ze środków zamawiającego. Płatnikiem należności wobec
wykonawcy będzie zamawiający.

16. Usługa będzie realizowana od dnia 01 maja 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2022
roku lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na realizację usługi.
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę niewykorzystanych środków
przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia.


