
 

Złącznik nr 4 do Ogłoszenia 

 

UMOWA  NR …………… 

zawarta w dniu …………………….…….    

  

w ……………………….pomiędzy : 

 

Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z siedzibą w Warszawie przy  

ul. Przeskok 2 (kod poczt. 00-032),  działającą na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku  o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 

z późn. zm.), NIP: 5252347183, REGON: 140278400, 

reprezentowaną przez: 

………………………………………, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

 

…………………………………………… z siedzibą w ……………………………………….,  

NIP:  ……………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowanym/ną przez ………………………………………….. 

 

Zamawiający i Wykonawca dalej w Umowie zwani są łącznie także „Stronami” lub każdy z osobna 

„Stroną”. 

Strony oświadczają, że na dzień zawarcia Umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby wpływ na 

ważność Umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia.  

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 4/2020 

zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2019.1843, z późn. zm.), Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dla Zamawiającego, polegających na umożliwieniu 

dostępu Użytkownikom (Pracownikom Zamawiającego, ich dzieciom oraz osobom towarzyszącym) 

do zajęć sportowych i rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze w ramach miesięcznego 

abonamentu przez okres 12 miesięcy – zamówienie podstawowe, dalej: usługa. Użytkownik 

będzie uprawniony do korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych na terenie całego kraju. 

Szczegółowe warunki świadczenia usługi zostały określne w Opisie przedmiotu zamówienia, który 

stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zlecania usług polegających na powtórzeniu tożsamych usług 

co zamówienie podstawowe, w tym celu może przedłużyć okres obowiązywania Umowy 

maksymalnie o kolejne 12 miesięcy - prawo opcji. 

3. Decyzja o zwiększeniu zamówienia poprzez wydłużenie trwania Umowy o kolejne maksymalnie 

12 miesięcy podjęta zostanie przez Zamawiającego w zależności od potrzeb. Skorzystanie z prawa 

opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać. 



 

4. Ceny jednostokowe za realizację usług, o których mowa w ust. 2 wpłacane w ramach prawa opcji 

będą określone na podstawie formularza ofertowego (stanowiącego załącznik nr 2 do umowy), 

tym samym będą takie same jak za realizację zamówienia podstawowego.  

5. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie 

zobowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza 

z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą 

takie same jak te, które obowiązują przy realizacji Usług w ramach zamówienia podstawowego. 

Realizacja opcjonalnego przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim przesłaniu przez 

Zamawiającego stosownej informacji do Wykonawcy, nie później niż w terminie 14 dni 

kalendarzowych przed zakończeniem realizacji  Usług w ramach zamówienia podstawowego . W 

przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji opcjonalnego przedmiotu umowy 

Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy z dniem 

zakończenia realizacji Usług w ramach zamówienia podstawowego, bez konieczności składania 

przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie rozwiązania Umowy. W takim wypadku 

Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% brutto wartości Usług 

realizowanych w ramach zamówienia podstawowego. 

6. Usługi będące przedmiotem umowy polegają na umożliwieniu Uczestnikom Programu 

nielimitowanego1 i limitowanego (według wyboru uczestnika) dostępu do wyznaczonych obiektów 

sportowych (punktów partnerskich) w całej Polsce o zróżnicowanym charakterze, z którymi 

Wykonawca ma podpisana umowę współpracy, w ramach miesięcznego abonamentu. W 

szczególności Wykonawca musi umożliwić dostęp do: 

1) wariantu nielimitowanego (tzw. open) dostępu do obiektów i zajęć sportowo-

rekreacyjnych na terenie całego kraju – korzystanie z kilku form aktywności w ciągu 

jednego dnia, w zależności od usług świadczonych w danym obiekcie; 

2) wariantu limitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie 

całego kraju –  maksymalnie raz dziennie, 8 wejść w miesiącu; 

3) wariantu limitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie 

całego kraju – jednokrotne korzystanie z karty w ciągu dnia; 

4) wariantu dla osoby towarzyszącej; 

5) wariantu dla dziecka open; 

6) wariantu dla dziecka limitowanego –  maksymalnie raz dziennie, 8 wejść w miesiącu; 

7) wariantu dla dziecka (tzw. karta basenowa).  

7. Użytkownicy Programu uprawnieni do korzystania z usług określonych w pakiecie będą mieli 

możliwość dostępu do wyznaczonych obiektów (punktów partnerskich) za okazaniem karty 

imiennej (lub innego równoważnego sposobu autoryzacji – np. aplikacja w telefonie), na terenie 

całego kraju. Zakres usług, dostępnych w ramach Programu (pakietu sportowego), będzie dostępny 

na stronie internetowej Wykonawcy. 

8. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania umowy dostęp, do co najmniej:  

1) 3 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych (punktów partnerskich) na terenie Polski,  

2) 200 obiektów sportowo-rekreacyjnych (punktów partnerskich) na terenie Miasta 

Stołecznego Warszawa - pod rygorem odstąpienia od Umowy. 

9. Definicje stosowane w umowie: 

 
1 Zamawiający dopuszcza jedynie iż w obiektach sportowo- rekreacyjnych mogą wystąpić ograniczenia czasowe 

takie jak np. wejście na basen min 45 minut, wejście na saunę 30 minut, wynajem kortu do squasha min 60 minut 

itd. – według regulaminu danego obiektu 



 

− Użytkownicy – wszystkie osoby, tj. pracownicy, osoby towarzyszące, wszystkie dzieci własne i 

przysposobione pracowników w wieku do lat 15, wymienione na Liście Użytkowników 

sporządzanej przez Zamawiającego; 

− Pakiet sportowy –zestaw różnorodnych usług sportowych i rekreacyjnych oraz dostęp do 

obiektów sportowych dla Użytkowników, świadczonych na ich rzecz w okresie obowiązywania 

umowy w obiektach sportowych; 

− Lista Użytkowników – imienna lista osób uprawnionych do korzystania z usług objętych 

Pakietem sportowym, przekazywana Wykonawcy przez Zamawiającego. Lista Użytkowników 

może być aktualizowana poprzez przystąpienie lub rezygnację Użytkownika z Pakietu 

sportowego; 

− Pracownik – osoba zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie stosunku pracy 

wymienionego w art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 

1025); 

− Osoba towarzysząca – osoba zgłoszona przez Pracownika (nie musi być członkiem rodziny), 

wymieniona na Liście Użytkowników, uprawniona do korzystania z usług objętych Pakietem 

sportowym; 

− Dziecko – dziecko zgłoszone przez Pracownika, wymienione na Liście Użytkowników, 

uprawnione do korzystania z usług objętych Pakietem sportowym; 

− Karta basenowa dla dziecka – karta uprawniająca dzieci własne i przysposobione pracownika 

do 15 roku życia do korzystania w ramach Pakietu sportowego z obiektów basenowych; 

− Karta pełna dla dziecka - karta uprawniająca dzieci własne i przysposobione pracownika do 15 

roku życia do korzystania w ramach Pakietu sportowego z pełnego pakietu; 

− Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy, podczas którego Użytkownicy korzystają z 

Pakietu sportowego; 

− Karta sportowa – karta uprawniająca Użytkownika do korzystania z usług określonych w 

Pakiecie sportowym (wariancie z oferty) (definicja do zastosowania opcjonalnie w przypadku, 

gdy Wykonawca będzie wystawiał Kartę Użytkownikowi).    

 

§ 2 

1. 250 użytkowników jest to maksymalna ilość osób jaką Zamawiający przewiduje do udziału w 

korzystaniu z kart sportowych. Należy przyjąć, że z kart sportowych będzie korzystać od 160 do 

220 osób (zmiennie w zależności od pory roku i ewentualnych powrotów pandemii) przez cały 

okres trwania umowy. 

Są to ilości szacunkowe, tym samym Zamawiający zastrzega możliwość niewykorzystania pełnej 

liczby Użytkowników, wobec czego Wykonawca nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń wobec 

Zamawiającego z tego tytułu. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) przesłania Wykonawcy do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem Pierwszego Okresu 

Rozliczeniowego Listy, obejmującej Użytkowników dla Pierwszego Okresu 

Rozliczeniowego,  

2) przesyłania Wykonawcy zmodyfikowanej Listy najpóźniej na 5 dni roboczych przed 

rozpoczęciem Okresu Rozliczeniowego, którego ta zmiana dotyczy. 

3. Za okres rozliczeniowy uważa się pełny miesiąc kalendarzowy, tj. od 1 do ostatniego dnia miesiąca 

świadczenia usługi.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany użytkowników zgłoszonych do korzystania z 

usług w cyklach miesięcznych, w ramach maksymalnej liczby osób określonych w Umowie.  



 

5. Zaprzestanie korzystania z usługi przez Pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w 

nim Osoby towarzyszącej i Dziecka. 

6. Wykaz obiektów sportowo – rekreacyjnych dostępny będzie na stronie internetowej Wykonawcy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, iż zrealizuje zamówienie samodzielnie bez udziału 

podwykonawców.  

8. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, materiałowym oraz 

technicznym pozwalającym na prawidłowe zrealizowanie całości przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych w 

realizację umowy.  

10. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane prawem do wykonania 

przedmiotu umowy oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jego wykonanie zgodnie z 

postanowieniami umowy. 

11. Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania listy o której mowa w § 2 ust. 2 

umowy, dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiającego, do jego siedziby, określoną liczbę Kart 

imiennych (lub danych do innego sposobu autoryzacji np. za pomocą aplikacji w telefonie) 

uprawniających do korzystania przez Użytkowników, w następujący sposób:  

1) przed rozpoczęciem pierwszego miesiąca abonamentowego – karty dla wszystkich 

zgłoszonych użytkowników,  

2) przed rozpoczęciem następnego miesiąca abonamentowego – karty dla nowo zgłoszonych 

użytkowników. 

12. Wykonawca zobowiązuje się wydać nieodpłatnie duplikat karty w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego, w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika zagubienia lub kradzieży karty.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrywania wszelkich reklamacji zgłaszanych przez 

Zmawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zgodnie z 

przepisami obowiązującego prawa, w szczególności z zachowaniem przepisów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

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

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

§ 3 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony 12 miesięcy liczony od dnia zawarcia Umowy albo do 

momentu wyczerpania kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację umowy. 

Wykonawca rozpocznie świadczenie Usługi w dniu następnym po dniu zawarciu Umowy jednakże 

nie wcześniej niż od dnia 01.09.2020 r. 

2. Zamawiający w ramach prawa opcji polegającego na powtórzeniu tożsamych usług  może 

przedłużyć okres obowiązywania Umowy maksymalnie o kolejne maksymalnie 12 miesięcy. 

Umowa wygasa wraz z upływem dodatkowego zgłoszonego okresu albo do momentu wyczerpania 

kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację umowy. 

 

§ 4 

1. Całkowite maksymalnie wynagrodzenie z tytułu realizacji (kwota jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację umowy) zamówienia podstawowego i prawa opcji - wynosi: […] zł 

brutto (słownie złotych: …. 00/100), w tym 8% i 23%  podatku od towarów i usług (VAT) na które 

składają się następujące kwoty: 

1) Zamówienie  podstawowe - …………………. zł brutto (słownie złotych:………….), w 

tym 8% i 23% podatek VAT; 



 

2) Prawo opcji  (maksymalnie 12 miesięcy świadczenia tożsamych usług co w zamówieniu 

podstawowym) - …………………. zł brutto (słownie złotych:………….), w tym 8% i 

23% podatek VAT. 

2. W ww. wynagrodzeniu zawierają się wszystkie koszty realizacji umowy. Zamawiający nie ponosi 

tym samym żadnych dodatkowych kosztów wynikających np. z wyrobieniem i przesłaniem karty 

sportowej, wyrobieniem duplikatu, zmiany nazwiska itd.  

3. Faktyczne wynagrodzenie może zostać pomniejszone zgodnie z realnym wykorzystaniem usług 

przez Użytkowników. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego.  

4. Faktyczne miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie stanowiło iloczyn liczby danego 

rodzaju Użytkowników w danym okresie rozliczeniowym (określonym za pomocą 

przekazanej listy) oraz ceny jednostkowej dla danego wariantu karty sportowej, zaoferowanej 

przez Wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 2 do umowy).  

5. Faktura będzie wystawiana co miesiąc.  

6. Zamawiający będzie odbierał także faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za 

pośrednictwem tej platformy zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191). 

7. Termin płatności wynagrodzenia wynosi 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

sporządzonej faktury.  

8. Jako datę zapłaty Strony ustalają dzień, w którym Zamawiający  wydał swojemu bankowi polecenie 

przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

9. Wykonawca  oświadcza, że rachunek bankowy, który będzie wskazany na fakturze, jest zgłoszony 

na tzw. białą listę podatników VAT, prowadzoną przez Szefa Krajowej Informacji Skarbowej. 

   

§ 5 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych zgodnie z warunkami i w sytuacjach 

opisanych poniżej.  

2. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony rozumieją zaistnienie sytuacji 

związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, powodujących wykonanie 

obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy w sposób nie odpowiadający warunkom 

Umowy, w szczególności w zakresie terminowości, sposobu i jakości świadczonych usług.  

3. W przypadku, gdy Wykonawca opóźni się z dostarczeniem kart dla Zamawiającego, Zamawiający 

może naliczyć karę umowną w wysokości: 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt) za każdą sztukę, 

za każdy dzień opóźnienia.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy karty niezgodnie z przekazaną przez Zamawiającego 

listą Użytkowników, Zamawiający może naliczyć karę w wysokości: 50,00 zł (słownie złotych: 

pięćdziesiąt), za każdą nieprawidłowo wystawioną kartę, za każdy dzień uniemożliwiający 

korzystanie z karty w danym miesiącu rozliczeniowym. 

5. Zamawiający może naliczyć karę umowną za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu i załatwieniu 

reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego - w wysokości 50,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 

) za każdy dzień opóźnienia.  

6. Zamawiający może naliczyć karę umowną za każdy rozpoczęty dzień braku dostępu do usług, który 

powstał bez winy Zamawiającego – w wysokości 5 % wynagrodzenia przypadającego na dany 

okres rozliczeniowy.  



 

7. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. W sytuacji, gdy wysokość kary umownej nie pokrywa rozmiarów szkody, Zamawiającemu 

przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

§ 6 

1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowo wykonanie 

jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron Umowy, termin wykonania 

zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania okoliczności „siły wyższej” oraz jej 

skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. 

Przez „siłę wyższą” rozumie się nadzwyczajne, niezależne od woli Stron wydarzenia, w 

szczególności takie jak strajki, zamieszki, klęski żywiołowe, akty terroru, epidemię/pandemie (np. 

wirusa grypy, koronawirusa itd. powodujące zamknięcie obiektów sportowych). 

2. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych zobowiązań 

umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona musi być poinformowana w 

formie pisemnej w terminie do 7 dni od momentu ustania ww. okoliczności pod rygorem 

rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym.  

3. Gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają jednej ze Stron Umowy wywiązanie się ze 

swych zobowiązań umownych przez okres dłuższy niż 6 miesiące, Strony mogą rozwiązać Umowę 

w całości lub w części bez odszkodowania. W przypadku rozwiązania Umowy w wyżej 

wymieniony sposób, jej końcowe rozlicznie musi być uzgodnione przez Strony. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że wszelkie informacje uzyskane w wyniku współpracy będzie 

traktować jako informacje poufne i nie będzie ich udostępniał osobom/podmiotom trzecim, przez 

cały czas obowiązywania Umowy, a także po jej zakończeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się:  

1) uzgadniać i stosować bezpieczny sposób przekazywania informacji poufnych, 

2) chronić informacje poufne przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym, 

3) utrzymać informacje poufne w tajemnicy i chronić je co najmniej ze starannością, z jaką 

wymaga ochrony tajemnica przedsiębiorstwa, oraz przestrzegać zasad poufnego dostępu i 

przekazywania informacji,  

4) wykorzystywać informacje poufne tylko w celach niezbędnych do realizacji Umowy,  

5) z wyjątkiem celów określonych w poprzednim punkcie, nie kopiować ani w inny sposób nie 

powielać informacji poufnych, 

6) ujawniać informacje poufne wyłącznie osobom zaangażowanym w realizację Umowy i tylko 

w takim zakresie, w jakim potrzebne jest to do jej wykonania, po nawiązaniu z nimi stosunku 

pracy lub umowy cywilno-prawnej, przeszkoleniu z zakresu organizacji ochrony tajemnicy, 

które złożyły zobowiązanie do nieujawniania informacji poufnych osobom niepowołanym,  

7) bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistnieniu takich okoliczności, jak w 

szczególności prowadzenie postępowania sądowego lub administracyjnego, z których wynika 

obowiązek prawny ujawnienia informacji poufnych, 

8) bezzwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie utraty, ujawnienia lub powielenia 

informacji poufnej, zarówno w sposób autoryzowany, jak i bez autoryzacji, lub o 

niedotrzymaniu poufności. 

3. Jeśli Wykonawca lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, ujawnią 

informację poufną, Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikające z 

nieuprawnionego udostępnienia tej informacji lub jej udostępnienia przez jakąkolwiek osobę, której 



 

Wykonawca lub osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu Umowy, przekazał 

informację poufną. 

4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy tych informacji, które: 

1) były znane Wykonawcy przed ich udostępnieniem przez Zamawiającego, na co istnieje 

pisemne potwierdzenie, 

2) zostały upowszechnione, jednakże nie nastąpiło to wskutek zaniedbania czy też świadomego 

działania Wykonawcy, 

3) zostały ujawnione przez osobę trzecią, bez zaniedbania w zakresie ochrony informacji 

poufnych przez Wykonawcę,   

4) zostały zaaprobowane jako informacje do ujawnienia, na podstawie pisemnego upoważnienia 

Zamawiającego, 

5) podlegają ujawnieniu z mocy przepisów powszechnie obowiązującego prawa . 

5. Strony nie ujawnią treści merytorycznej Umowy żadnej osobie trzeciej, poza zakresem, jaki jest 

wymagany przez prawo. Każda ze Stron może ujawnić taki zakres również swoim audytorom.  

 

§ 8 

1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści Umowy: 

1) w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy 

do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego spowodowanego zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub 

ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów, w tym również zmian 

związanych z wprowadzeniem minimalnego wynagrodzenia dla osób wykonujących 

zlecenie lub świadczących Usługi, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę .  Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania 

i udowodnienia Zamawiającemu wpływu zmian określonych w zdaniu poprzedzającym na 

koszty wykonywania Umowy, 

2) skrócenie terminu realizacji Umowy z proporcjonalnym zmniejszeniem jej wartości, w 

związku z okolicznościami, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 

3) wydłużenie terminu realizacji Umowy (prawo opcji) z proporcjonalnym zwiększeniem jej 

wartości w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu tożsamych usług 

(przedmiotowa zmiana nie wymaga aneksu i następuje poprzez złożenie), 

4) każdą zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia kosztów 

realizacji Usługi z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru oraz zasady 

proporcjonalności wynagrodzenia, 

5) zmiana terminu rozpoczęcia realizacji Umowy w razie wystąpienia okoliczności, których nie 

dało się przewidzieć wcześniej (w szczególności w sytuacji przedłużającej się procedury 

przetargowej), z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia za miesiąc w którym 

rozpoczęto świadczenie Usług będących przedmiotem realizacji Umowy, 

6) zawieszenia wykonywania Umowy w przypadku występowania epidemii wirusów, 

powodującą zamknięcie obiektów sportowych, tym samym uniemożliwienie korzystania 

użytkownikom z usługi. 

Zawieszenie umowy następuje po złożeniu oświadczenia przez Zamawiającego. Po ustaniu 

ww. przyczyn realizacja umowy jest wznawiana, na okres liczbę miesięcy które pozostały 

przed zawieszeniem umowy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy (z wyjątkiem wyraźnie wskazanych) wymagają formy 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 



 

3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  

z Umowy, w całości lub w części bez zgody Zamawiającego. 

4. 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 

5. Zmiany Umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wskazanym w art. 142 ust. 5 ustawy Pzp 

określa § 9. 

 

§ 9 

1. W razie zmian stawki podatku od towarów i usług dla usług, będących przedmiotem umowy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o ile zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co zobowiązany jest on 

Zamawiającemu wykazać w formie pisemnej.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający dokona zmiany w ten sposób, że 

wynagrodzenie należne Wykonawcy obliczy ponownie uwzględniając kwoty netto poszczególnych 

usług, według oferty cenowej Wykonawcy, oraz zmienioną stawkę podatku od towarów i usług.  

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy tytułem niniejszej umowy, obliczone w sposób, o którym 

mowa w ust. 2, Zamawiający będzie uwzględniał począwszy od następnego okresu 

rozliczeniowego, przypadającego po okresie rozliczeniowym, w którym Wykonawca wykazał 

Zamawiającemu wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia.   

4. Wszystkie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy tytułem realizacji niniejszej umowy, w 

tym zmiana, o której mowa w ust. 1, odbywają się zgodnie z treścią art. 144 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych a Zamawiający przewidział je uprzednio w ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

§ 10 

1. Osoby upoważnione do kontaktu w ramach bieżącego wykonania umowy: 

− Ze strony Zamawiającego: ……………… tel. …………… fax. ……………..mail.: 

…………………;  

− Ze strony Wykonawcy: ………………..tel……………… fax ………………… mail.: 

……………………. 

2. Zmiana osób upoważnionych do kontaktu nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Zamawiający i 

Wykonawca zobowiązują się powiadomić o tym fakcie pisemnie. 

3. Rozszerzenie Pakietu sportowego przez Wykonawcę nie stanowi zmiany niniejszej umowy.  

4. Aktualizacja Listy Użytkowników nie stanowi zmiany niniejszej umowy. 

5. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Pzp. 

6. Ewentualne spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy poddane będą pod 

rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

8. Integralną cześć umowy stanowią:  

− Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia; 

− Załącznik nr  2 - oferta Wykonawcy; 

 

 

 

...................................................      ....................................................... 

     Zamawiający                Wykonawca 


