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OPIS ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY 

 

I. Przedmiot umowy: 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dla Zamawiającego polegających  

na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie 

Polski.  

2. Wykonawca gwarantuje, iż w okresie trwania umowy liczba dostępnych obiektów 

sportowo-rekreacyjnych w Warszawie nie będzie mniejsza niż 200.  

3. Świadczeniem usług zostaną objęte osoby zgłoszone przez Zamawiającego, które 

zdeklarowały swój udział w danym kwartale. 

4. Wykonawca zapewni nielimitowany oraz nieograniczony czasowo dostęp  

w zależności od zakresu wybranych usług do obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz 

różnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w całym kraju. Dostęp powinien dawać 

możliwość korzystania z usług i zajęć zarówno w jednym jak i kilku obiektach 

sportowych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji korzystania  

z określonej lokalizacji. 

5. Wykonawca zapewni bez dopłat dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych  

w pełnym zakresie godzin otwarcia tych obiektów. 

 

II. Sposób realizacji umowy: 

1. Aktualna lista obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, do których zapewniony jest 

dostęp, będzie umieszczona na stronie internetowej Wykonawcy. 

2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania  

wszelkich informacji Zamawiającemu oraz posiadaczom kart imiennych, 

w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego lub za jego pośrednictwem, o dostępnych 

w ramach abonamentu usługach i produktach (zwany dalej „Programem”) oraz 

zasadach korzystania z abonamentu przez osobę zgłoszoną przez Zamawiającego. 

6. Przed rozpoczęciem świadczenia usług w danym okresie rozliczeniowym 

Wykonawca dostarczy na swój koszt wskazanej przez Zamawiającego osobie do 

siedziby lub innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego, określoną liczbę 

imiennych kart uprawniających do korzystania przez osoby zgłoszone przez 

Zamawiającego do korzystania z usług objętych Programem.  

7. W ramach realizacji umowy, bez dodatkowych opłat, Wykonawca udostępni 

wszystkim zgłoszonym przez Zamawiającego osobom możliwość korzystania ze 

wszelkich dodatkowym, dostępnych usług. 

8. W ramach realizacji umowy, bez dodatkowych opłat, Wykonawca umożliwi także 

korzystanie z nowo dostępnych usług sportowo-rekreacyjnych, świadczonych przez 

podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie trwania umowy.  

9. W przypadku złożenia przez Zamawiającego lub osobę zgłoszoną przez 

Zamawiającego reklamacji dotyczącej nierzetelnego wywiązania się z Programu 

świadczonego przez podmioty trzecie, Wykonawca zobowiąże się do niezwłocznego 
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wyjaśnienia reklamacji oraz przesłania Zamawiającemu informacji o wynikach jej 

rozpatrzenia. 

10. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni karty imienne uprawniające 

do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych dla osób zgłoszonych przez 

Zamawiającego, którzy zdeklarują chęć korzystania z tych kart w danym kwartale. 

Zamawiający nie ponosi żadnej dodatkowej opłaty za wydanie kart uprawniających 

osoby objęte umową do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych.  

11. Weryfikacja imiennej karty będzie dokonywana wyłącznie na podstawie dokumentu 

opatrzonego zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem użytkownika karty. 

12. Ze względu na ochronę prywatności Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

pobierania danych biometrycznych pracowników, osób towarzyszących i dzieci pod 

rygorem natychmiastowego rozwiązania umowy.  

 

III. Wynagrodzenie oraz warunki płatności: 

1. Okresem rozliczeniowym jest kwartał, na czas którego zamawiane są przez 

Zamawiającego usługi polegające na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć 

sportowo-rekreacyjnych. 

2. Podstawą rozliczenia będzie faktyczna liczba osób zgłoszonych przez Zamawiającego 

w danym okresie rozliczeniowym.  

3. Cena dostępu do usług objętych przedmiotem umowy, bez względu na liczbę osób 

zgłoszonych przez Zamawiającego w danym kwartale, za okres jednego miesiąca dla: 

a) jednego pracownika Zamawiającego wynosi: ………….. zł brutto (słownie), w 

tym podatek VAT, 

b) osoby towarzyszącej pracownika Zamawiającego wynosi: ………….. zł brutto 

(słownie), w tym podatek VAT, 

c) dziecka pracownika Zamawiającego wynosi: ………….. zł brutto (słownie), w 

tym podatek VAT. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę. 

5. Pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi na rzecz 

Zamawiającego fakturę za nadchodzących okres rozliczeniowy na kwotę 

uwzględniająca cenę dostępu do Programu dla wszystkich zgłoszonych przez 

Zamawiającego użytkowników. 

 

IV. Termin realizacji Umowy: 

1. Termin realizacji umowy od dnia 1 stycznia 2017 r do dnia 31 grudnia 2017 r. 

2. Każda ze stron umowy ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 

miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia musi obejmować pełny 

okres rozliczeniowy. 

 

V. Przetwarzanie danych osobowych: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochronnych danych osobowych 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
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2016 r. poz. 922) w odniesieniu do danych osobowych osób zgłoszonych przez 

Zamawiającego, przekazywanych Wykonawcy zgodnie z umową.  

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

ustawy, o której mowa w pkt 1, w odniesieniu do danych osobowych osób 

zgłoszonych przez Zamawiającego, przekazywanych Wykonawcy zgodnie z umową. 

3. W trybie art. 31 ustawy, o której mowa w pkt 1, Zamawiający powierzy Wykonawcy 

do przetwarzania dane osobowe osób zgłoszonych przez Zamawiającego, wyłącznie 

w celu niezbędnym do wykonania umowy. 

 

VI. Wypowiedzenie natychmiastowe Umowy: 

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć natychmiastowo umowę, gdy: 

a) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie 

wykonuje należycie umowy, w szczególności, gdy liczba dostępnych obiektów 

sportowo-rekreacyjnych w Warszawie zmniejszyła się poniżej 200, 

b) Wykonawca będzie pobierał dane biometryczne osób zgłoszonych przez 

Zamawiającego. 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym Wykonawca 

wystawi Zamawiającemu fakturę korygującą dotyczącą płatności za niewykorzystany 

okres uczestnictwa, a nadpłata zostanie niezwłocznie zwrócona Zamawiającemu na 

wskazany przez niego rachunek bankowy. 

 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. Świadczenie usług dla mniejszej liczby osób, niż planowana (170 osób) nie może być 

podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy. 

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 


