UMOWA ……………………

zawarta w Warszawie w dniu ………….. 2017 r., pomiędzy:
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, 00-950 Warszawa,
Plac Bankowy 3/5, NIP 525-10-08-875, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez ………………………………………………………………………………
z upoważnienia którego działa ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………....
a
………………………………………………………………………………………………………...,
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………, zwaną w dalszej części
Wykonawcą, reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………..
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
art. 138o) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
2164 z późn. zm.), o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług sportowo –
rekreacyjnych takich jak: baseny, sauny, siłownie, kluby fitness, szkoły tańca, aqua aerobic itp.
2. W ramach realizacji przedmiotu umowy zgłoszeni przez Zamawiającego pracownicy
będą uprawnieni do nielimitowanego dostępu do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych,
o których mowa w ust. 1.
3. Zamawiający umożliwi pracownikom indywidualny zakup dodatkowych kart
dla dzieci oraz osób towarzyszących. Zamówienia i płatności pracownicy będą dokonywać
samodzielnie w sposób przewidziany przez Wykonawcę.
4. Wykonawca dołoży wszelkich starań aby zapewnić najwyższą jakość usług objętych
umową.
§2
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu aktualną listę
obiektów, w których będą świadczone usługi będące przedmiotem umowy. Lista obiektów stanowi
załącznik nr 1 do umowy.
2. Pracownicy Zamawiającego korzystający z obiektów Wykonawcy będą zobowiązani
do przestrzegania zasad i regulaminów korzystania z tych obiektów oraz usług w nich
świadczonych.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie obowiązywania umowy zakres usług
oraz liczbę obiektów świadczących usługi w liczbie nie mniejszej niż w momencie podpisania
umowy z Zamawiającym. W przeciwnym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo
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do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym ze skutkiem na koniec okresu
rozliczeniowego.
4. W trakcie obowiązywania umowy wykonawca może zwiększyć liczbę obiektów
wskazanych w załączniku nr 1, o czym powiadomi Zamawiającego na piśmie. Zwiększenie liczby
obiektów nie wymaga aneksu do umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i dostarczenia na żądanie Zamawiającego
zestawienia obrazującego stopień wykorzystania usług sportowo – rekreacyjnych przez
pracowników Zamawiającego. Zestawienie takie winno zawierać wykaz osób korzystających
z usług w danym okresie wraz ze wskazaniem rodzaju usług, częstotliwości korzystania z obiektów,
z usług których korzystano.
§3
1. Podstawą do korzystania z usług będących przedmiotem umowy przez pracowników
Zamawiającego będą karty wystawione i dostarczone przez Wykonawcę.
2. Karty uprawniające do korzystania z usług dostarczone zostaną Zamawiającemu na koszt
Wykonawcy w terminie 7 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.
3. Przez okres rozliczeniowy należy rozumieć okres od pierwszego do ostatniego dnia
miesiąca kalendarzowego.
4. Zamawiający na 10 dni przez rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, będzie informował
Wykonawcę o ilości kart, które będą używane przez pracowników w danym okresie
rozliczeniowym przesyłając imienną listę osób uprawnionych do korzystania z usług będących
przedmiotem umowy.
5. Zamawiający zwróci wszystkie posiadane karty uprawniające do korzystania z usług
po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy w terminie 14 dni na adres Wykonawcy.
§4
1. Maksymalna wartość usług będących przedmiotem umowy wynosi: ………………….. zł
brutto (słownie: ………………………………………………………).
2. Jednostkowa cena karty umożliwiająca korzystanie z usług, o których mowa w § 1
w okresie jednego miesiąca, ustalona na podstawie oferty Wykonawcy wynosi: ……………. zł
brutto (słownie: …………………………………………..).
3. Wartość usług, o której mowa ust. 1 ustalona została na podstawie liczby zamawianych
kart w okresie obowiązywania umowy i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń
co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu wykonywanych usług.
4. W przypadku, gdy należności z tytułu realizacji umowy osiągną kwotę, o której mowa
w ust. 1 umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia bez potrzeby składania
przez strony dodatkowych oświadczeń w tym zakresie.
5. Podstawą zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie iloczyn cen
jednostkowych, określony w ust. 2 oraz liczba kart zamówionych w danym okresie rozliczeniowym
ustalona na podstawie przesłanej przez Zamawiającego listy osób uprawnionych do korzystania
z usług będących przedmiotem umowy.
6. Ceny za korzystanie z usług wynikających z umowy nie mogą ulec zwiększeniu w trakcie
obowiązywania umowy.
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§5
1. Faktury VAT za każdy miesiąc kalendarzowy Wykonawca będzie wystawiał
nie później niż do 7 dnia następnego miesiąca.
2. Zapłata należna Wykonawcy dokonywana będzie w okresach miesięcznych na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie 21 dni od daty
jej doręczenia, przelewem na rachunek wskazany w fakturze.
3. Wykonawca wystawiając fakturę umieści następujące dane Zmawiającego: Mazowiecki
Urząd Wojewódzki w Warszawie, 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, NIP 525-10-08-875.
4. Terminem zapłaty jest dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego polecenia dokonania
przelewu.
5. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Wykonawca ma prawo naliczać
odsetki ustawowe.
§6
Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji przedmiotu umowy
z zastrzeżeniem, że prowadzona przez nich działalność jest zgodna z przedmiotem umowy
oraz mają oni odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.
§7
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.05.2017 r. do dnia 30.04.2018 r.
§8
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości umowy brutto.
2. Za zwłokę w dostarczeniu kart, o których mowa w § 3 ust. 2, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną wysokości 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki.
3. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar
umownych na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający może potrącić naliczoną karę z wynagrodzenia wykonawcy.
§9
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§ 10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej
z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) jest:
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a) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Użytkowników;
b) Zamawiający– w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników wskazanych przez niego
jako osoby uprawnione do korzystania z usług świadczonych na podstawie Umowy w ramach
Programu.
2. Każdy z administratorów danych wskazanych w ust. 1 powyżej odpowiada we własnym
zakresie za zapewnienie zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych
osobowych.
3. Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych
Użytkowników zgodnie z Ustawą, w szczególności do wdrożenia technicznych
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w Ustawie, a także innych
powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w celu prawidłowego wykonania
niniejszej Umowy.
4. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe dla celów podatkowych i rachunkowych
w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a także po zakończeniu
świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia Umowy.
5. Po zaprzestaniu korzystania z Programu przez Użytkownika, Wykonawca będzie
przechowywał dane osobowe Użytkowników przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z niniejszej Umowy.
§ 12
Do współpracy przy realizacji wykonania umowy strony wyznaczają następujących
koordynatorów:
- ze strony Zamawiającego – Pani/Pan ……………………………, tel/faks ………. / ……………. ,
e-mail: …………………………….
- ze strony Wykonawcy – Pani/Pan ……………………………., tel/fax ……….…/……………..,
e-mail: …………………………….
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§ 14
Wszelkie spory mogące wystąpić przy realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygać Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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