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Załącznik nr 3 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy,
które muszą zostać wprowadzone do umowy z Wykonawcą,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
1. Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.).
2. Przedmiotem umowy będzie świadczenie wyselekcjonowanych przez Wykonawcę pod kątem potrzeb
Zamawiającego usług dostępnych dla pracowników Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Usługi będące przedmiotem umowy polegają na umożliwieniu pracownikom Zamawiającego
nielimitowanego dostępu do wyznaczonych obiektów sportowych w całej Polsce, w szczególności na terenie
województwa mazowieckiego oraz udziału w zajęciach sportowych o zróżnicowanym charakterze
w obiektach, z którymi Wykonawca ma podpisaną umowę współpracy.
3. Program sportowo-rekreacyjny powinien obejmować dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych
takich jak basen, siłownia, sauna, grota solna, lodowisko w okresie zimowym, ścianka wspinaczkowa, oraz
umożliwiać wstęp na zajęcia sportowe, takie jak: fitness, joga, taniec, sztuki walki, aqua aerobik, spinning,
squash.
4. Płatność należności z tytułu realizacji umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego przelewem
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury.
5. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
6. Termin realizacji umowy – maksymalnie 12 miesięcy, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy z Wykonawcą na okres – w pełnych miesiącach –
odpowiadający aktualnym potrzebom Zamawiającego.
8. Przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego Wykonawca dostarczy wskazanej przez Zamawiającego osobie
do siedziby Zamawiającego określoną liczbę kart uprawniających do korzystania przez pracowników z usług
objętych przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 3. Liczba kart ustalona zostanie na podstawie
listy sporządzonej przez Zamawiającego.
9. Każda ze stron umowy ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia musi obejmować pełny okres rozliczeniowy.
10. Strony ustalają zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy z dnia …………….. r., stanowiącą załącznik nr ……..
do niniejszej umowy, stawkę za wykorzystanie jednej karty uprawniającej do korzystania z programu
sportowo-rekreacyjnego, o którym mowa w pkt 3 w kwocie ………… zł brutto (słownie: ………… zł brutto) za
okres 1 miesiąca. Maksymalne zobowiązanie Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia wynosi
………… zł brutto (słownie: ………… zł brutto). Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia przysługuje
wynagrodzenie miesięczne.
11. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy uzależniona będzie od liczby kart programu
faktycznie zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania umowy, obliczona według ceny
określonej w pkt 10. Za niezgłoszoną liczbę kart Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń.
12. Kwota określona w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia …………..… r. zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i jego pracownikom,
osobom trzecim, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących
przedmiotem niniejszej umowy, a także za powstałe w związku z wykonywaną przez niego usługą, jak
również powstałe na skutek zdarzeń losowych z wyłączeniem zdarzeń występujących po stronie
Zamawiającego.
14. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający, jego pracownicy lub osoby trzecie, z powodu nienależytego
wykonania umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty Zamawiającego, jego
pracowników lub osób trzecich.
15. Zwiększenie stawki podatku VAT nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i strony są związane
zaproponowaną przez Wykonawcę ceną brutto. Po wejściu w życie zmiany Wykonawca zobowiązany jest
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do wystawiania faktur uwzględniających obowiązującą stawkę podatku poprzez zmniejszenie ceny netto,
bez zmiany ceny brutto. Zmniejszenie stawki podatku VAT pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy.
Po wejściu w życie zmiany Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktur uwzględniających
obowiązującą stawkę podatku poprzez zmniejszenie ceny brutto bez zmiany ceny netto. Powyższe zmiany
nie powodują zmiany umowy i konieczności zawierania aneksu.
16. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych,
informacji i wiedzy, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji przedmiotu umowy, oraz dbałości
o bezpieczeństwo danych, do których będzie miał dostęp, a także gwarantuje zachowanie poufności przez
osoby, przy pomocy których będzie wykonywać umowę.
17. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, do których uzyska dostęp w trakcie realizacji
umowy, do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy, bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
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