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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do obiektów i usług sportowo-

rekreacyjnych dla Pracowników Zamawiającego, ich dzieci i osób towarzyszących. 

2. Szacowana liczba osób, korzystających z dostępu do obiektów i usług sportowo-rekreacyjnych 

wynosi: 45 pracowników Zamawiającego korzystających z pełnej oferty, 5 dzieci pracowników 

korzystających z karnetów basenowych, 6 dzieci pracowników korzystających z karnetu dla 

dzieci, oraz 3 osób korzystających z  karnetów dla osób towarzyszących. 

3. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zmiany zgłoszonej liczby 

osób korzystających z obiektów i usług sportowo-rekreacyjnych w cyklach miesięcznych 

w  zależności od potrzeb Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość nieskorzystania z usług sportowo-rekreacyjnych przez 

podaną liczbę osób, co nie uprawnia Wykonawcy do występowania z jakimikolwiek 

roszczeniami wobec Zamawiającego. 

5. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy zapewnienie możliwości korzystania z usług 

sportowo-rekreacyjnych, o zróżnicowanym zakresie w tym: siłownia, fitness, basen przez: 

1) pracowników Zamawiającego - OPEN bez limitu wejść dziennie - 10 osób; 

2) pracowników Zamawiającego - 1 wejście dziennie - 10 osób; 

3) pracowników Zamawiającego – wejście 2 razy w tygodniu - 25 osób; 

4) dzieci pracowników Zamawiającego (do 15 roku życia) – dostęp do basenów – 5 osób; 

5) dzieci pracowników Zamawiającego do ukończenia 15 roku życia open bez limitu - 

2  osoby; 

6) dzieci pracowników Zamawiającego do ukończenia 15 roku życia 1 wejście dziennie  - 

2 osoby; 

7) dzieci pracowników Zamawiającego do ukończenia 15 roku życia wejście 2 razy 

w  tygodniu (8 wejść miesięcznie) – 2 osoby; 

8) osoba towarzysząca wskazana przez pracownika, niebędąca dzieckiem pracownika 

open bez limitu – 1 osoba; 

9) osoba towarzysząca wskazana przez pracownika, niebędąca dzieckiem pracownika 

open 1 wejście dziennie – 1 osoba; 

10) Osoba towarzysząca wskazana przez pracownika, niebędąca dzieckiem pracownika 

open wejście 2 razy w tygodniu (8 wejść miesięcznie) – 1 osoba . 

6. Wykonawca przedstawi wykaz obiektów spełniających warunki opisane przez Zamawiającego.  

7. Pod pojęciem dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych należy rozumieć możliwość 

korzystania z różnych usług, w różnych obiektach sportowo-rekreacyjnych, w pełnym zakresie 

godzin otwarcia tych obiektów, bez konieczności deklaracji korzystania z określonej lokalizacji 

oraz pory dnia, w godzinach otwarcia obiektów oraz prowadzenia zajęć sportowo-

rekreacyjnych, w sposób dający możliwość korzystania z usług tych obiektów. 
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8. Uprawniona osoba musi mieć prawo do korzystania z obiektów w pełnym zakresie czasu jego 

otwarcia dla użytkowników.  

9. Dostęp do usługi może być realizowany w dowolnej formie (np. karnetu, odcisku palca - ale 

tylko za zgodą użytkownika, sms). Lista osób korzystających z usługi w danym miesiącu będzie 

przekazywana do Wykonawcy do 20-go każdego poprzedniego miesiąca trwania umowy. 

Ewentualne zmiany ilości osób objętych dostępem będą się odbywać w cyklach miesięcznych. 

Wykonawca nie będzie pobierał opłat za zablokowanie dostępu osób rezygnujących.  

10. Zamawiający wymaga aby uprawnienia dostępu do usług rekreacyjno-sportowych realizowane 

były przez Wykonawcę sukcesywnie w czasie obowiązywania umowy oraz stosownie do 

zapotrzebowań zgłaszanych przez Zamawiającego.  

11. Zamawiający dopuszcza możliwość dopłaty przez użytkownika karnetu za niektóre usługi np. 

squash. 

12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawiania miesięcznych zestawień z ilościowego 

wykorzystania poszczególnych pakietów przez użytkowników Zamawiającego.  

13. Zamawiający będzie finansował zamówienie w części ze środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych (odpowiednio w progach 20%, 30%, 40% i 50%) oraz z wynagrodzeń 

pracowników. Płatnikiem całości należności wobec Wykonawcy będzie Zamawiający.  

14. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 

z  2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) jest:  

a) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich użytkowników 

karnetów;  

b) Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych pracowników wskazanych przez 

niego jako osoby uprawnione do korzystania z usług świadczonych na podstawie 

umowy. 

Każdy z administratorów danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie 

zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.  

Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych 

osobowych użytkowników karnetów zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych 

osobowych, w  szczególności do wdrożenia technicznych i organizacyjnych środków 

bezpieczeństwa, w celu prawidłowego wykonania umowy. 

Wykonawca przetwarza dane osobowe użytkowników karnetów w oparciu o art. 6 ust. 

1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą. 


