
 

    

 

 

Załącznik nr 1 

SR-II.272.2.282.2021 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

Świadczenie usług, polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów 

sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego 

w ramach miesięcznego abonamentu na podstawie dostępu imiennego dla 60 

pracowników Starostwa Powiatowego w Kielcach – uczestników projektu  pn. 

„Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku 

aktywności zawodowej, pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 

2014 – 2020. 

 

II. Cel zamówienia: 

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, świadczącego usługi, polegające na 

zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na potrzeby projektu pn. 

„Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku 

aktywności zawodowej, pracujące w Starostwie Powiatowym w Kielcach”. W wyniku 

przeprowadzonej usługi nastąpi zwiększenie potencjału zdrowotnego, eliminacja 

negatywnych czynników ryzyka, a tym samym wydłużenie aktywności zawodowej, poprawa 

stanu zdrowia, a co za tym idzie jakości życia dla 60 pracowników Starostwa Powiatowego w 

Kielcach (50 kobiet, 10 mężczyzn). Karnety są finansowane w 100% ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do obiektów, prowadzących zajęcia 

sportowo-rekreacyjne na terenie miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego. Warunkiem 

koniecznym jest zapewnienie dostępu do minimum 20 obiektów, z którymi na dzień 

podpisania umowy z Zamawiającym Wykonawca będzie posiadać podpisane umowy 

współpracy, gwarantujące prawidłową realizację warunków zamówienia, znajdujących się 

na terenie miasta Kielce oraz powiatu kieleckiego w ilości minimalnej: 5 basenów, 5 

siłowni, 5 saun, 5 punktów świadczących zajęcia fitnessu. Ponadto, w ramach umowy 

Wykonawca zapewni wstęp do wszystkich punktów, świadczących tego typu usługi, 

będących w jego ofercie na terenie całego kraju.  

2. Zamawiający zgłosi 60 pracowników (50 kobiet, 10 mężczyzn) do korzystania z usług 

objętych pakietem sportowo-rekreacyjnym bez limitu wejść do obiektu (karta open). 



 

    

 

 

3. Poprzez nielimitowany dostęp Zamawiający uważa zapewnienie minimum jednokrotnego 

wejścia do danego obiektu w każdym dniu obowiązywania umowy (zgodnie z godzinami 

pracy obiektu) oraz korzystania z jego usług, zgodnie z regulaminem danego podmiotu.  

4. Dostępność obiektów dla uczestników musi pokrywać się z ich godzinami otwarcia                   

i prowadzonych w nich zajęć sportowo-rekreacyjnych przez 7 dni w tygodniu. Osoby 

zgłoszone przez Zamawiającego będą mogły korzystać z pakietu wyłącznie osobiście,            

o różnych porach, ale wynikających z godzin pracy obiektu, z zastrzeżeniem ust. 3 powyżej. 

5. Usługa będzie realizowana na podstawie miesięcznych kart abonamentowych 

wystawionych imiennie dla każdego uczestnika przez okres 12 pełnych miesięcy. 

6. Wykonawca usługi będzie zobowiązany do: 

 miesięcznego cyklu rozliczenia, rozpoczynającego się od 1 dnia danego miesiąca 

kalendarzowego; 

 zapewnienia imiennych kart wejściowych dla Uczestników; 

 zapewnienia pełnej obsługi logistycznej związanej z obsługą imiennych kart; 

 dostarczenia do siedziby Zamawiającego, maksymalnie na 4 dni przed rozpoczęciem 

każdego miesiąca kalendarzowego obowiązywania umowy, 60 imiennych kart 

abonamentowych, uprawniających do korzystania z obiektów sportowych;  

 karty abonamentowe będą imienne i aktywne dla Uczestników przez czas trwania 

umowy, chyba że Uczestnik zrezygnuje, o czym Zamawiający zobowiązuje się 

powiadomić Wykonawcę. Karty osób rezygnujących będą blokowane, tym samym będą 

traciły status Uczestnika. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za wydanie nowych kart 

dla osób wskazanych w miejsce rezygnujących Uczestników oraz za zablokowanie kart 

osób rezygnujących; 

 dane Uczestników niezbędne do sporządzenia imiennych kart abonamentowych 

zostaną przekazane przez Zamawiającego najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego obowiązywania umowy poprzez kontakt e-mailowy z osobą wskazaną 

w umowie ze strony Wykonawcy;  

 Wykonawca nieodpłatnie wystawi imienne karty abonamentowe dla nowo zgłoszonych 

Uczestników w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji od 

Zamawiającego. Zakres usług dla nowych Uczestników musi być tożsamy z usługami 

innych osób, biorących udział  w projekcie; 

 Wykonawca w ramach umowy umożliwi także korzystanie z nowo dostępnych usług      

w ramach pakietu sportowo-rekreacyjnego, świadczonych przez podmioty, z którymi 

Wykonawca nawiąże współpracę. Uczestnicy będą mogli korzystać również z tych usług. 

Zamawiający będzie informowany o nowych usługach za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. Dostęp do nowych usług nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych 

wskazanych w ofercie. Aktualna lista wszystkich dostępnych obiektów i zajęć sportowo-

rekreacyjnych będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Wykonawcy; 



 

    

 

 

 Wykonawca w okresie obowiązywania umowy będzie dostarczał imienne karty 

abonamentowe, umożliwiające świadczenie usług będących przedmiotem 

zamówienia, do Starostwa Powiatowego w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 

pokój 330 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Termin 

dostarczania kart: maksymalnie do 4 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca 

kalendarzowego obowiązywania umowy; 

 w przypadku zaginięcia imiennej karty abonamentowej czy nieumyślnego utracenia jej 

przez Uczestnika, na pisemne zgłoszenie ze strony Zamawiającego Wykonawca 

zobowiązuje się w umownym terminie 10 dni roboczych przesłać bezpłatnie duplikat 

karty; 

 wystawiania i dostarczania Zamawiającemu faktur w systemie miesięcznym do 10 dnia 

każdego miesiąca obowiązywania umowy. Warunkiem wystawienia faktury jest 

potwierdzenie odbioru imiennych kart abonamentowych na protokole zdawczo-

odbiorczym sporządzonym przez Wykonawcę i podpisanym przez przedstawicieli obu 

Stron umowy; 

 Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji Uczestnikom                  

o dostępnych usługach oraz zasadach korzystania z usług poprzez dostarczanie 

Zamawiającemu informacji na ten temat.  

 

Uwaga!  

 Warunkiem koniecznym jest, aby przedmiot zamówienia był świadczony na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę imiennych kart abonamentowych wraz                                     

z zastosowaniem sposobu weryfikacji (rejestracji wejścia/wyjścia). Zamawiający 

przewiduje uzależnienie wstępu do obiektów lub korzystania z zajęć sportowo-

rekreacyjnych od identyfikacji Uczestnika w zakresie jego imienia i nazwiska (tzn. 

zgodności tych danych z informacjami zawartymi w dokumencie tożsamości lub innym 

dokumencie ze zdjęciem), dopuszcza także potwierdzenie przez Uczestnika faktu wstępu 

do obiektów lub skorzystania z zajęć poprzez weryfikację imiennej karty 

abonamentowej wraz z okazanym dowodem tożsamości. 

 Zabronione jest korzystanie z kart wystawionych w ramach umowy przez osoby inne niż 

wskazane przez Zamawiającego!!! 

 W przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostępie do wszystkich obiektów objętych 

umową, wynikających z wprowadzonego stanu epidemicznego, Wykonawca 

zobowiązuje się do wydłużenia, na wniosek Zamawiającego,  terminu obowiązywania 

umowy. Okres wydłużenia umowy będzie tożsamy z czasem trwania ogłoszonych 

restrykcji, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. 

 W sytuacji, gdy niewykonywanie umowy będzie wynikało z działania lub zaniechania 

Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawy odstąpienia od umowy. 


