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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

1. Przedmiotem

zamówienia

jest

świadczenie

usług

sportowo-rekreacyjnych

polegających na zapewnieniu nielimitowanego1 dostępu do obiektów i zajęć
sportowo – rekreacyjnych w ramach imiennych kart dostępu dla pracowników:
 Prokuratury Regionalnej w Łodzi;
 Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych,
tj. Prokuratur Rejonowych w Łodzi w dzielnicach: Bałuty, Górna, Polesie,
Śródmieście, Widzew oraz Prokuratur Rejonowych w Brzezinach, Łowiczu,
Łęczycy, Kutnie, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach, Zgierzu
i ich dzieci do lat 15, pozostałych członków rodziny pracownika (w tym dzieci
powyżej 15 roku życia) oraz osób towarzyszących, zwanych dalej łącznie
Użytkownikami.
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na terenie
miasta Łodzi oraz na terenie całej Polski.
3. Zamówienie będzie finansowane w części z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych ( ZFŚS ), dla pracowników Zamawiającego:
 Prokuratury Regionalnej w Łodzi – średnio ok. 60 %
 Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych
średnio ok. 50%
4. Ze względu, iż korzystanie z obiektów sportowo - rekreacyjnych i uczestniczenie
w zajęciach oparte są na dobrowolności Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie
korzystania z dostępu do usług takiej samej liczby pracowników w poszczególnych
1

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 oraz prowadzenia w tych obiektach zajęć sportowo-rekreacyjnych
w sposób dający możliwość korzystania z usług tych obiektów. Korzystanie przez uczestnika z programu w danym obiekcie nie wyklucza
dostępności do usług w innych obiektach w tym samym dniu.

miesiącach obowiązywania umowy. Imienna lista pracowników będzie, co miesiąc
aktualizowana.
5. Wskazane usługi sportowo – rekreacyjne dla dzieci, członków rodzin i osób
towarzyszących będą realizowane bez udziału środków finansowych Zamawiającego.
6. Szacowana liczba osób – użytkowników wynosi około:
40

pracowników* Prokuratury Regionalnej w Łodzi

192
31
28

pracowników*
pracowników* Prokuratury Okręgowej w Łodzi
członków rodziny/osób towarzyszących
dzieci do lat 15

232

( )

* przez pracowników Zamawiający rozumie osoby zatrudnione, pobierające uposażenie w stanie spoczynku, emerytów
i rencistów.

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zmiany liczby
osób korzystających z usług zajęć sportowo-rekreacyjnych w cyklach miesięcznych.
Podana liczba osób może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń pracowników
Zamawiającego.
7. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w wyniku
zwiększenia liczby użytkowników korzystających z usług sportowo - rekreacyjnych
w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z cenami
jednostkowymi określonymi w formularzu ofertowym.
8. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia udostępni Użytkownikom
Zamawiającego dostęp do zróżnicowanych obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych
umożliwiających korzystanie między innymi z: klubów fitness, siłowni, sauny,
basenów, grot solnych, szkoły tańca, klubów sztuk walki, ścianek wspinaczkowych,
lodowisk i innych, a dla dzieci do lat 15 minimum korzystanie z basenów ( karta
basenowa ).
9. Przez obiekt należy rozumieć samodzielny, zwarty zespół urządzeń terenowych
(zagospodarowane tereny sportowe przeznaczone do uprawiania sportów na świeżym
powietrzu) lub budynków, których całość lub część przeznaczona jest do celów
sportowo – rekreacyjnych o oddzielnym adresie administracyjnym.2

2

Zajęcia oferowane w jednym obiekcie ( pod jednym adresem administracyjnym ) przez ten sam podmiot, traktowane będą
jako jeden obiekt.

10. Przez jeden obiekt sportowy- rekreacyjny rozumie się budynek lub samodzielny
lokal, w którym świadczone są usługi objęte zamówieniem. Jeżeli dwa niezależne
podmioty świadczące usługi odpowiadające swym przedmiotem treści zamówienia
społecznego zostały zlokalizowane w odrębnych lokalach tego samego budynku,
wówczas na gruncie prowadzonego postępowania zostaną zakwalifikowane jako dwa
odrębne obiekty sportowe.
11. Użytkownicy będą mieli możliwość dostępu do obiektów za okazaniem karty
imiennej: w mieście Łodzi oraz w całej Polsce, przynajmniej jeden raz dziennie w
każdym dniu, tygodniu czy miesiącu bez deklaracji korzystania z określonej
lokalizacji. Korzystanie przez użytkownika z usług w danym obiekcie nie wyklucza
dostępności do usług w innych obiektach w tym samym dniu.
12. Imienne karty dostępu obejmujące dostęp do wyżej wskazanych usług muszą mieć
charakter „bez ograniczeń”, przez co należy rozumieć brak jakichkolwiek ograniczeń
w korzystaniu z obiektów sportowych przez 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem
ograniczeń wprowadzonych przez dany obiekt wynikających z obowiązujących w nim
godzin pracy i regulaminu.
13. Weryfikacja imiennej karty będzie się odbywać na podstawie dokumentu
opatrzonego zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika karty.
14. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowe sposoby weryfikacji użytkowników
kart dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych.3
15. Liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych zapewniających korzystanie z usług
i zajęć na podstawie kart imiennych „bez ograniczeń” powinna wynosić:
a)

na terenie miasta Łodzi- minimum 150 obiektów sportowo-rekreacyjnych,

b)

na terenie Polski – minimum 2700 obiektów sportowo-rekreacyjnych.

16. Wykonawca w ramach umowy umożliwi także korzystanie z nowo - dostępnych
usług sportowo-rekreacyjnych, świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca
nawiąże współpracę w trakcie trwania niniejszej umowy. Dostęp do nowych usług nie
spowoduje wzrostu cen jednostkowych wskazanych w ofercie.
17. Wykonawca winien bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wydać i dostarczyć,
Zamawiającemu identyfikator w postaci imiennej karty dla każdego Użytkownika,
3

Zamawiający nie dopuszcza możliwości weryfikacji użytkownika w obiekcie przez: telefon komórkowy, kod PIN, SMS ani
poprzez dane biometryczne. Zamawiający przekaże Wykonawcy jedynie imienną listę.

który ma możliwość korzystania z programu sportowo-rekreacyjnego, we wszystkich
obiektach, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę o współpracy.
18.

Korzystanie z obiektów nie może pociągać za sobą żadnych dodatkowych

kosztów nakładanych na Użytkownika, w tym: opłaty członkowskiej, konieczności
posiadania telefonu, dostępu do Internetu, a także innych dodatkowych kosztów.
19.

Cena imiennej karty zapewniającej dostęp do Programu, obejmuje całość

świadczenia będącego przedmiotem umowy bez jakichkolwiek dopłat i nie ulegnie
zmianie w okresie obowiązywania umowy.
20.

Czas korzystania z zajęć w ramach usług, stanowiących przedmiot zamówienia,

winien wynosić nie mniej niż 45 minut, chyba, że ze względu na bezpieczeństwo
uczestnika czas ten powinien być krótszy lub został z góry określony w regulaminie
przez dany obiekt.
21.

Aktualna lista usług oraz obiektów będzie dostępna na stronie internetowej

Wykonawcy.
22.

Lista potrzebnych imiennych kart dostępu, zostanie ustalona na podstawie listy

sporządzonej przez Zamawiającego zawierającej tylko imię i nazwisko użytkownika
i przekazanej Wykonawcy na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem
każdego miesiąca kalendarzowego, zwanego także miesiącem abonamentowym.
23.

W przypadku włączenia do programu nowych Użytkowników, Wykonawca

bezpłatnie wyda i dostarczy wskazanej przez Zamawiającego osobie, do siedziby
Zamawiającego, określoną liczbę kart uprawniających do korzystania z usług,
w terminie 2 dni roboczych przed rozpoczęciem miesiąca abonamentowego.
24.

W przypadku konieczności wystawienia duplikatu karty Wykonawca zapewni

wydanie jej bezpłatnie.
25.

W przypadku rezygnacji z karty Wykonawca nie pobierze dodatkowych opłat.

26.

Miejsce wykonania usługi społecznej – na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

27. Termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od dnia podpisania umowy,
nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2018 r.
28.

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będzie na

podstawie faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od
daty jej doręczenia Zamawiającemu.

