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Projektowane postanowienia umowy, 

które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933). 

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 

(dalej: program sportowo-rekreacyjny). 

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 prawidłowo wystawionej faktury.  

5. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu 

bankowego. 

6. Termin realizacji umowy – maksymalnie 12 miesięcy od aktywacji usługi, jednak nie później niż do 

dnia 31 grudnia 2023 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 2 i 3. Liczba kart 

ustalona zostanie na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego. 

9. 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 2 i 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. 
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10. 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 9. Za niezgłoszoną liczbę kart Wykonawca nie będzie zgłaszał żadnych 

roszczeń. 

11. Kwota określona w ofercie cenowej Wykonawcy z dnia ………… ..… r. zawiera wszystkie koszty, 

jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

12. 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 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. 

13. Każda ze stron umowy ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia musi obejmować pełny okres rozliczeniowy. 

14. W przypadku wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub innych decyzji 

władz państwowych, które powodują ograniczenie w działalności obiektów sportowych i ich skutkiem 

będzie zawężenie zakresu dostępnych usług będących przedmiotem Umowy lub spadek liczby 

dostępnych obiektów sportowych poniżej liczby wskazanej w Umowie, nastąpi automatyczne 

zawieszenie wykonywania Umowy  na czas trwania przeszkody w postaci obowiązywania regulacji, o 

których jest mowa powyżej, powodujących ograniczenie w działalności obiektów sportowych. 

15. 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, jeśli związane byłyby bezpośrednio lub 

pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem, z wyłączeniem zdarzeń 

występujących po stronie Zamawiającego i ewentualnych Partnerów Wykonawcy.  

16. Naprawienie szkody, którą poniósł Zamawiający, jego pracownicy lub osoby trzecie, z powodu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, obejmuje wyłącznie 

rzeczywiste straty Zamawiającego, jego pracowników lub osób trzecich.  

17. Dla zapewnienia należytej realizacji niniejszej umowy Zamawiający zastrzega kary umowne z 

następujących tytułów:  

a) za zwłokę w rozpoczęciu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 100 zł, za każdy dzień zwłoki; 



WZP/WKR/U-332-52/22   Załącznik nr 3 do SWZ 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 

Strona 3 z 4 

b) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kart dla pracowników lub w aktywacji tych kart w 

stosunku do terminów określonych w umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości  50 zł za każdy dzień zwłoki. 

18. Łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 5% 

wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach 

ogólnych w przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody.   

20. Strony zobowiązane są do zachowania poufności oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych, 

informacji i wiedzy, do których uzyskają dostęp w trakcie realizacji przedmiotu umowy, oraz dbałości 

o bezpieczeństwo danych, do których będą miały dostęp, a także gwarantują zachowanie poufności 

przez osoby, przy pomocy których będzie wykonywana umowa. 

21. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania informacji, do których uzyskają dostęp w trakcie 

realizacji umowy, do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z umowy, bez uprzedniej 

zgody drugiej  ze Stron wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności. 

22. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

23.  Stosownie do treści art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

wynagrodzenie netto Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w formie aneksu do 

umowy na zasadach określonych w pkt 24-31 poniżej. 

24.  Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 

ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie. 

25.  Warunkiem zmiany, o której mowa w pkt 23, jest pisemny wniosek złożony przez jedną ze stron 

drugiej stronie, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem 

pkt 28, spełniający łącznie poniższe wymogi:  

a) wniosek dotyczy wyłącznie cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, których zmiana nastąpiła po dniu zawarcia umowy,  

b) wniosek przysługuje w przypadku, gdy z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego – wynika, 

że cena przedmiotu umowy zmieniła się o więcej niż 15 % w kolejnych następujących po 

sobie miesiącach od dnia zawarcia umowy,  

c) wniosek dotyczy wyłącznie wynagrodzenia za prace pozostałe do zrealizowania po dniu 

złożenia wniosku. 

26.  Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie aneksu do umowy 

zawartego w formie pisemnej. 
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27.  Zwaloryzowana stawka wynagrodzenia Wykonawcy znajdzie zastosowanie począwszy od 

kolejnego okresu rozliczeniowego, następującego po miesiącu, w którym został zawarty aneks, o 

którym mowa w pkt 26, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od zawarcia aneksu. 

28.  Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

29.  Wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu umowy będzie obliczana według wzoru: 

WZ (wartość zmiany) = W (wynagrodzenie za usługi pozostałe do zrealizowania) x I (procentowa 

wartość wzrostu lub spadku ceny przedmiotu umowy w kolejno następujących po sobie 

miesiącach, wynikająca z publikacji, o której mowa w pkt 25 lit. b). 

30.  Suma wszystkich wprowadzanych zmian wynagrodzenia Wykonawcy wynikających ze zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy nie może przekroczyć łącznie 

wartości stanowiącej 5 % łącznej wartości wynagrodzenia określonego w umowie. 

31.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

a) przedmiotem umowy z podwykonawcą są roboty budowlane lub usługi,  

b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.  
 

 

 


