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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi zapewnienia komfortu fizycznego za pomocą miesięcznych 

karnetów uprawniających pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu, campusu toruńskiego i campusu bydgoskiego, oraz uprawnione osoby towarzyszące, 

do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze (baseny, kluby 

fitness, itp.), zwanych dalej „karnetami”. 

2. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w okresie 01.01.-31.12.2018 r. lub do momentu 

wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto określonej w umowie, którekolwiek z tych zdarzeń 

nastąpi wcześniej. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karnety w liczbie 9600 sztuk, z zastrzeżeniem, że jest to 

liczba szacunkowa określona na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego i może ona ulec 

zmianie. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie przekazaną liczbę 

karnetów. 

4. Każdy karnet będzie upoważniać użytkownika do wejścia oraz korzystania z usług w obiektach 

zlokalizowanych na terenie całego kraju. 

5. Minimalna liczba obiektów na terenie Torunia powinna wynosić 20, w tym co najmniej 3 baseny, 

1 obiekt posiadający w swojej ofercie jednocześnie: ściankę wspinaczkową, siłownię, studio 

treningowe wyposażone w sprzęt cardio i zajęcia indoor cycling (spinning) oraz zajęcia fitness 

(karnet musi obejmować wstęp i korzystanie z wszystkich wymienionych części obiektu), 1 

obiekt ze ścianką wspinaczkową, 3 szkoły tańca, 3 siłownie, 3 kluby fitness, 1 obiekt oferujący 

zajęcia z zakresu sztuk walki, 1 obiekt z lodowiskiem.  

6. Minimalna liczba obiektów na terenie Bydgoszczy powinna wynosić 25, w tym co najmniej 2 

baseny, 1 obiekt posiadający w swojej ofercie: zajęcia fitness, siłownię,  aqua aerobik, indoor 

cycling, 1 obiekt ze ścianką wspinaczkową, 2 szkoły tańca, 3 siłownie, 3 kluby fitness, 2 obiekty 

oferujące zajęcia z zakresu sztuk walki.  

7. Czas jednorazowego korzystania z usług dostępnych w ramach karnetu (jedno wejście) nie 

może być krótszy niż 1h, w przypadku lodowisk 50 min., w przypadku basenów 45 min., a w 

przypadku saun 30 min., ale dający użytkownikowi możliwość wyboru krótszego czasu usługi.  

8. Z usług w ramach karnetu można korzystać w godzinach otwarcia obiektów, chyba że dane 

obiekty sportowo-rekreacyjne dokonują w określonych porach rezerwacji torów pływackich, sal 

do ćwiczeń bądź całych obiektów grupom zorganizowanym. 

9. Użytkownik karnetu może korzystać z usług wszystkich obiektów codziennie od poniedziałku do 

niedzieli, a w ciągu jednego dnia z usług dowolnej liczby obiektów z listy, o której mowa w pkt. 

19. 

10. Upoważnionym do korzystania z usług dostępnych w ramach karnetu będzie pracownik, emeryt 

bądź rencista Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wyrażający chęć skorzystania z karnetu. Każda z 

wyżej wymienionych osób będzie mogła nabyć dodatkowo jeden karnet dla uprawnionej osoby 

towarzyszącej (tj. małżonka lub dziecka w wieku 15-25 lat, które się uczy). 

11. Szacunkowa liczba 9600 sztuk karnetów dotyczy łącznie karnetów dla pracowników, emerytów i 

rencistów oraz osób towarzyszących obu campusów. 

12. Cena karnetu dla pracownika, emeryta lub rencisty oraz osoby towarzyszącej musi być taka 

sama. 

13. Karnety, w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego, będą 

dofinansowane z Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych w przedziale od 50%  

do 90%. 
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14. Zamawiający nie dopuszcza innego, oprócz imiennego karnetu, okazywanego wraz 

 z dokumentem tożsamości, sposobu weryfikacji i dostępu użytkowników do obiektów sportowo-

rekreacyjnych. 

15. Wykonawca nie może pobierać od pracowników Zamawiającego i ich osób towarzyszących 

osobistych danych jak np.: nr telefonu, nr PESEL, odciski linii papilarnych/rozkład tzw. minucji, 

adresy e-mail. 

16. Jedyne dane jakie Zamawiający zamierza przekazać Wykonawcy na potrzeby realizacji 

przedmiotu zamówienia to imię i nazwisko użytkownika imiennego karnetu. 

17. Weryfikacja użytkowników w obiektach sportowo-rekreacyjnych będzie zwolniona z 

dodatkowych opłat i innych ukrytych mikropłatności. 

18. Zamawiający nie dopuszcza konieczności posiadania przez użytkowników telefonów 

komórkowych w celu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

19. Lista obiektów na terenie miast Torunia i Bydgoszczy i zakres ich usług dostępnych w ramach 

karnetów, stanowi załącznik do niniejszej oferty i jest wiążąca w całym okresie obowiązywania 

umowy (stan ten może ulec zmianie tylko w przypadku likwidacji lub upadłości firmy 

współpracującej z Wykonawcą). 

20. Obiekty należące do jednej firmy, świadczące usługi o takim samym charakterze, ale różnych 

lokalizacjach, traktowane są jako 1 obiekt w rozumieniu pkt. 5.  

21. Wykonawca w ramach umowy umożliwi także korzystanie z usług świadczonych przez 

podmioty, z którymi nawiąże współpracę w trakcie trwania niniejszego zamówienia oraz z nowo 

dostępnych usług świadczonych w obiektach z listy, o której mowa w punkcie 19. 

22. Aktualna lista obiektów i zakres usług, dostępnych w ramach karnetów, będzie dostępna na 

stronie internetowej Wykonawcy. 

23. Dostęp do usług sportowo-rekreacyjnych w ramach karnetów musi być zwolniony z 

dodatkowych opłat. 

24. Karnet uprawniający do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych jest karnetem imiennym i 

nie może być udostępniony innym osobom. 

25. Na karnecie powinno znajdować się miejsce na podpis użytkownika. 

26. Karnet jest ważny tylko za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

27. Z karnetu będzie można korzystać tylko w okresie obowiązywania umowy. 

28. Karnet nie może być odsprzedawany i przekazywany osobom nieuprawnionym. 

29. Pracownicy, emeryci i renciści Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz osoby towarzyszące, którzy 

zakupili karnety, a za wybrane miesiące nie opłacą abonamentu, nie są zobowiązani do zwrotu 

tych karnetów Wykonawcy. 

30. Przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego tj. miesiąca, w którym będą świadczone usługi, 

Wykonawca dostarczy wskazanym przez Zamawiającego osobom, do obu campusów, określoną 

liczbę karnetów. Liczba karnetów zostanie ustalona na podstawie imiennych list, sporządzonych 

przez Zamawiającego, które ten przekaże Wykonawcy poprzez pocztę elektroniczną, na 10 dni 

przed rozpoczęciem świadczenia usługi (tj. do 20-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc 

rozliczeniowy). Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych, 

wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, pracowników, emerytów i rencistów oraz osób 

towarzyszących, korzystających z karnetów. 

31. Pierwszego dnia każdego z okresów rozliczeniowych, Wykonawca wystawi faktury na kwoty 

uwzględniające liczbę karnetów zgłoszonych na podstawie wyżej wymienionych list. 

32. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w ciągu 30 dni, licząc od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 


