
 Załącznik nr 5 
Zam. 322/2017/PN/DZP                                                                                                                                                                                  

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA NR ……/2017/PN/DZP 

 

zawarta w Olsztynie w dniu ……………………… r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie  

z siedzibą przy, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn  

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762), 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują: 

Kanclerz – dr inż. Aleksander Socha 

a 

firmą: ………………………………….. 

z siedzibą przy …………………………………………. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………… 

NIP: …………………., REGON: …………………….. 

zwanym dalej „Sprzedawcą” 

którego reprezentuje:  

………………………………..-………………………………………. 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr 322/2017/PN/DZP 

realizowanego na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst 

jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz następstwem dokonanego przez Zamawiającego 

wyboru oferty w dniu …………..2017 r. w przetargu nieograniczonym. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy i zakres przedmiotu umowy. 

 

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą karnetów uprawniających do wstępu i 

udziału w zajęciach w obiektach partnerskich dla osób uprawnionych zgodnie z 

regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie oraz osób im towarzyszących. 

2. W celu uniknięcia wieloznaczności leksykalnej, strony postanawiają, iż pojęcia 

występujące w niniejszej umowie będą mieć określone poniżej znaczenie: 

2.1.Lista – imienna lista osób uprawnionych i osób im towarzyszących do korzystania z 

usług oferowanych przez obiekty partnerskie, przekazana przez Zamawiającego; 

2.2.Osoby uprawione – osoby wyszczególnione do korzystania ze świadczeń i usług 

finansowanych z Funduszu, na zasadach wskazanych  Regulaminie Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych  tj. pracownik, były pracownik, współmałżonkowie, 

dzieci. 

2.3.Osoby towarzyszące – osoby wskazane przez pracownika/byłego pracownika w 

liczbie nie więcej niż 2 osoby, mogące korzystać z karnetów pod warunkiem 

korzystania z karnetu przez osobę wskazującą w tym samym okresie rozliczeniowym. 

2.4.Obiekt partnerski – obiekt specjalnie przeznaczony i przystosowany do 

wykonywania aktywności fizycznej.  

2.5.Karnet – dokument uprawniający do korzystania bez ograniczeń czasowych z usług 

rekreacyjnych, sportowych lub rehabilitacyjnych za okazaniem dowodu tożsamości. 
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Przez usługi rekreacyjne, sportowe lub rehabilitacyjne o zróżnicowanym charakterze, 

Zamawiający rozumie takie formy rekreacji jak np. basen, zajęcia fitness, zajęcia 

shape, nauka tańca, ścianka wspinaczkowa, siłowania, tai-chi, indor cycling 

(spining, body bike), sztuki walki etc.  

2.6.Okres rozliczeniowy – umowny okres 30 dni w których osoby uprawnione korzystają 

z usług, które oferują obiekty partnerskie, liczonych od 15 do 14 dnia następnego 

miesiąca. 

3.  Zamawiający wymaga aby Sprzedawca zaoferował karnety uprawniające do korzystania z 

różnych form rekreacji takich jak np.: basen, aerobic, aqua aerobic, body bike, 

gimnastyka, joga, nauka tańca, nordick walking, pilates, sauna, ścianka wspinaczkowa, 

siłownia, squach, tai-chi, indor cycling, sztuki walki itp. 

4. Zamawiający deklaruje chęć nabycia 600 karnetów uprawniających do wstępu do 

obiektów partnerskich, przy czym z uwagi na brak możliwości przewidzenia zakupu 

konkretnych ilości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień na 

mniejszą ilość niż specyfikowana ilość karnetów będących przedmiotem niniejszej 

umowy o zamówienie publiczne. 

5. Karnety będące przedmiotem niniejszej umowy uprawniają do korzystania z usług 

oferowanych przez obiekty partnerskie Sprzedawcy, w sposób nielimitowany i bez 

przerwy między wstępami do różnych obiektów partnerskich w ciągu 24 godzin, 

chyba, że grafik lub regulamin wewnętrzny obiektu partnerskiego stanowi inaczej. 

6. Oferowane karnety są imienne i posiadają chip i uprawniają do wstępu na teren obiektów 

partnerskich za okazaniem dowodu tożsamości.  

7. Na terenie miasta Olsztyn, Sprzedawca deklaruje niezmiennie dostęp do 14 obiektów 

sportowych oraz do 5 basenów, do 7 szkół sztuk walki a także do 5 szkół tańca, z którymi 

zawarta jest ważna umowa o świadczenie usług. 

8. Wstęp do obiektów partnerskich przywołanych przez Sprzedawcę, celem spełnienia 

kryterium wyboru i oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu, nie może być 

dodatkowo płatny za okazaniem karnetu. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z usług dodatkowo płatnych za 

okazaniem karty będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.  

10. Lista wszystkich obiektów partnerskich którymi dysponuje Sprzedawca stanowi 

załączniki do niniejszej umowy. 

11. Miejsce dostarczania przedmiotu zamówienia: Dział Kadr, Sekcja Socjalna Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Prawocheńskiego 4, 10-720 Olsztyn. 

 

§ 2 

Termin i sposób realizacji przedmiotu umowy. 

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować własnymi siłami pełen zakres rzeczowy 

zamówienia. 

2. Niniejsza umowa obowiązywać będzie w terminie od dnia 15.10.2017 r. do dnia 

14.01.2018 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia 

publicznego tj. ……………………. PLN brutto. 

3. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia karnetów w terminie do dnia 14 - go 

każdego miesiąca. 

§ 3 

Cena i warunki płatności. 

 

1. Cena na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

Cena brutto: …………………………. PLN wraz z obowiązującym podatkiem VAT 
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(słownie: ………………………… 00/100). 

w tym: 

1.1. cena karnetu dla pracownika/byłego pracownika wynosi: …………. PLN wraz z 

obowiązującym podatkiem VAT, (słownie: ……………………. 00/100); 

1.2. cena karnetu dla współmałżonka pracownika wynosi: …………………. PLN wraz z 

obowiązującym podatkiem VAT, (słownie: ………………………… 00/100); 

1.3. cena karnetu dla dziecka poniżej 15 roku życia uprawniającej do korzystania 

wyłączenie z basenu wynosi: …………………. PLN wraz z obowiązującym 

podatkiem VAT, (słownie:  ………………………. 00/100); 

1.4. cena karnetu dla dziecka poniżej 15 roku życia cały pakiet  wynosi: …………………. 

PLN wraz z obowiązującym podatkiem VAT, (słownie: …………………. 00/100); 

1.5. cena karnetu dla dziecka powyżej 15 do 25 roku życia cały pakiet  wynosi: 

…………………….. PLN wraz z obowiązującym podatkiem VAT, (słownie: 

……………………… 00/100); 

1.6. cena karnetu dla osoby towarzyszącej wynosi: ………………. PLN wraz z 

obowiązującym podatkiem VAT, (słownie: ……………………… 00/100). 

2. Maksymalne wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy wynosi: 

……………………. PLN (słownie: ………………………………. 00/100) z VAT. 

3. Podane ceny obejmują wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności: 

przygotowanie kart oraz ich dostarczenie do Zamawiającego. 

4. Zamawiający zapłaci cenę na podstawie wystawionej miesięcznej faktury VAT z 

rozbiciem  

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT  jest dostarczenie karnetów, wystawionych 

zgodnie z listą osób uprawnionych i osób im towarzyszących. 

6. Zamawiający zapłaci cenę przelewem na konto wskazane przez Sprzedawcę,  

w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

7. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres: 

Dział Kadr, Sekcja Socjalna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. 

Prawocheńskiego 4, 10-720 Olsztyn. 

8. Faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę wskazywać musi numer umowy z której 

wynika płatność oraz ilość zakupionych poszczególnych karnetów według grup opisanych 

w ust. 1 pkt. 1.1. – 1.6.  

9. Nazewnictwo zastosowane w fakturze musi być zgodne z nazewnictwem zastosowanym 

przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz protokołem 

odbioru. 

10. Zamawiający jest uprawniony do odmowy wypłaty ceny w przypadku wystawienia 

faktury w sposób niezgodny z ust 7-9. 

 

§ 4 

Obowiązki Sprzedawcy. 

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego potwierdzonymi złożoną ofertą, na podstawie której dokonano wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

2. W okresie trwania umowy, Sprzedawca ma obowiązek zapewnić taką samą ilość 

obiektów partnerskich, na jaką zdeklarował się w złożonej ofercie na podstawie 

której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. W przypadku rozwiązania umowy z obiektem partnerskim, wskazanym przez 

Sprzedawcę, w ofercie na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, 

Sprzedawca  jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia informacji 
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o wypowiedzeniu, do przedstawienia danych nowego obiektu partnerskiego tak aby liczba 

obiektów partnerskich była stała w trakcie realizacji umowy. Nowy obiekt partnerski 

wskazany przez Sprzedawcę musi spełniać te same kryteria co obiekt z którym 

rozwiązano umowę.  

4. W przypadku nowych obiektów partnerskich z którymi Sprzedawca nawiąże 

współpracę w trakcie trwania umowy o zamówienie publiczne lub nowych usług 

świadczonych przez obiekty partnerskie z którymi Sprzedawca nawiązał współpracę, 

Sprzedawca przedłoży Zamawiającemu aktualny wykaz obiektów partnerskich. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania karnetów na podstawie listy osób uprawnionych 

i  osób im towarzyszących do korzystania, którą otrzyma od Zamawiającego. 

6. Sprzedawca zobowiązuje się do „wyłączenia” karnetów osobom które nie zostały 

wymienione na liście o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.1. w danym okresie 

rozliczeniowym  

7. Na wniosek Zamawiającego, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznej interwencji w 

zakresie nieprzestrzegania przez obiekty partnerskie czaso-okresu w którym możliwe jest 

korzystanie z usług oferowanych przez obiekty partnerskie na podstawie karnetu 

będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego. 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do dostarczenia imiennej Listy w terminie na 5 dni przed 

rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego. Oprócz imienia i nazwiska użytkownika 

imiennej karty, Zamawiający przekaże Sprzedawcy grupę w której znajduje się dany 

użytkownik tj. pracownik, dziecko, współmałżonek, osoba towarzysząca 

2. Jeśli zaistnieje taka konieczność, Zamawiający zobowiązuje się do pomocy w pełnej 

wymianie karnetów dla wszystkich osób uprawnionych i osób im towarzyszących. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania osoby odpowiedzialnej 

za realizację umowy po stronie Sprzedawcy o fakcie naruszenia czasookresu w którym 

możliwym jest korzystanie z usług oferowanych przez obiekty partnerskie na podstawie 

karnetu będącego przedmiotem niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania osób uprawnionych i osób im 

towarzyszących, iż karnety będące przedmiotem niniejszego postępowania, nie mogą być 

odsprzedawane i przekazywane osobom nieuprawnionym. 

 

§ 6 

Utrata i wymiana karnetów. 

 

1. W przypadku utraty karnetu, Sprzedawca dostarczy bezpłatny duplikat do osoby 

odpowiedzialnej za realizację niniejszej umowy o której mowa w § 8 pkt. 1.1. w terminie 

3 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia. 

2. Sprzedawca nie ponosi konsekwencji za brak pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego 

modyfikacji imiennej Listy w terminie na 5 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu 

rozliczeniowego. 

3. Wszelka wymiana karnetów jest nieodpłatna. 

 

§ 7 

Ochrona Danych Osobowych. 
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1. W czasie trwania niniejszej umowy Sprzedawca będzie spełniać wymagania prawne 

zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) zwanej dalej 

„Ustawą” a także innych przepisów prawa w celu prawidłowego wykonania niniejszej 

umowy w zakresie tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych. 

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

„Ustawy” w odniesieniu do danych osobowych osób uprawnionych i osób im 

towarzyszących. 

3. Na podstawie „Ustawy” Sprzedawca przetwarza następujące dane osobowe 

Użytkowników: 

3.1.w przypadku Pracowników: imię i nazwisko, numer Karty oraz nazwa pracodawcy; 

3.2.w przypadku Osób Towarzyszących: imię i nazwisko, numer Karty Osoby 

Towarzyszącej, imię i nazwisko Pracownika, który zgłosił do Programu Osobę 

Towarzyszącą oraz nazwa i siedziba pracodawcy tego Pracownika;  

3.3.w przypadku Dzieci: imię i nazwisko, numer Karty Dziecka, miesiąc oraz rok 

urodzenia Dziecka, imię i nazwisko Pracownika, który zgłosił do Programu Dziecko 

oraz nazwa i siedziba pracodawcy tego Pracownika; 

wyłącznie w celu niezbędnym do wykonania niniejszej umowy. Dodatkowe dane 

osobowe w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu przetwarzane są przez Sprzedawcę 

wyłącznie po wyrażeniu przez osoby uprawnione i osoby im towarzyszące odrębnej zgody 

na cele wskazane w treści oświadczenia, którego zgoda dotyczy.  

4. Na podstawie art. 31 „Ustawy” , Sprzedawca powierza Zamawiającemu do przetwarzania 

następujące dane osobowe osób uprawnionych i osób im towarzyszących:  

4.1.w przypadku Osób Towarzyszących: imię i nazwisko;  

4.2.w przypadku Dzieci: imię i nazwisko, miesiąc oraz rok urodzenia; 

wyłącznie w celu niezbędnym do wykonania Umowy. 

5. Sprzedawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych i 

osób im towarzyszących 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. 

6. Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe osób uprawnionych i osób im 

towarzyszących 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 niniejszej umowy.  

7. W terminie 14 dni od dnia zakończenia obowiązywania niniejszej umowy, po uprzednim 

dokonaniu opłacenia wszystkich prawidłowo wystawionych przez Sprzedawcę faktur, 

dane osobowe osób uprawnionych i osób im towarzyszących zostaną zanonimizowane.” 

 

§ 8 

Osoby odpowiedzialne za realizację niniejszej umowy. 

 

1. Nadzór na realizacją niniejszej umowy sprawują: 

1.1.ze strony Zamawiającego –  ……………………, tel. ……………………..,  

e-mail: ………………………. 

1.2.ze strony Sprzedawcy – ………………………. tel. …………………………. 

      e-mail: ………………………. 

2. Sposób konsultacji i zgłaszania uwag strony umowy ustalą wzajemnie w trakcie realizacji 

umowy. 
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§ 9 

Kary umowne. 

 

1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w wysokości 10% ceny określonej 

w §3 ust. 2. 

1.1. za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu dostawy przedmiotu umowy 

określonego w §2 ust. 3 w wysokości 0,4% ceny określonej w §3 ust. 2 za każdy 

dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na dostarczenie 

przedmiotu umowy; 

1.2. za niedotrzymanie przez Sprzedawcę terminu określonego w §4 ust. 3 w wysokości 

0,4% ceny określonej w §3 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego 

dnia w którym upływa termin przekazania informacji Zamawiającemu;  

1.3. za opóźnienie w terminie dostawy duplikatu karty terminu dostawy przedmiotu 

umowy określonym w §6 ust. 1 w wysokości 0,4% ceny określonej w §3 ust. 2 za 

każdy dzień opóźnienia.  

2. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty na jaką opiewa faktura za dany okres 

rozliczeniowy. 

3. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za 

szkody przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku zwłoki w terminowym opłacaniu należności, Zamawiający zapłaci 

Sprzedawcy odsetki ustawowe. 

 

§ 10 

Warunki odstąpienia od umowy. 

 

1. Zamawiający odstąpi od umowy gdy zaistniała istotna zmiana okoliczności powodującej, 

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poprzez złożenia 

oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku niezapewnienia stałej liczby obiektów 

partnerskich a także gdy Sprzedawca nie wykonuje obowiązków i innych zapisów 

wynikających z umowy, w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, nie później niż do dnia 

14.01.2018 r. poprzez złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 11 

Zmiany w umowie. 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

przybiorę formę aneksu. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której, dokonano wyboru Sprzedawcy za wyjątkiem zmian w zakresie 

administrowania danymi osobowymi. 
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§ 12 

Postanowienia końcowe. 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2. Strony zobowiązują się do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych na tle realizacji 

niniejszej umowy przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Sprzedawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                         SPRZEDAWCA 
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Sporządziła: Anna Adamkiewicz 


