
1 

 

Załącznik nr 2 do SWZ 
 

Spis treści 
§ 1 Przedmiot umowy.................................................................................................................................................... 2 
§ 2 Zobowiązania Wykonawcy ...................................................................................................................................... 2 
§ 3 Warunki wykonania usługi ....................................................................................................................................... 3 
§ 4 Wysokość wynagrodzenia i warunki płatności ........................................................................................................ 4 
§ 5 Okres obowiązywania .............................................................................................................................................. 5 
§ 6 Warunki wypowiedzenia umowy ............................................................................................................................ 5 
§ 7 Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudniania ..................................................................................................... 5 
na podstawie stosunku pracy ........................................................................................................................................ 5 
§ 8 Kary umowne ........................................................................................................................................................... 6 
§ 9 Ochrona danych osobowych ................................................................................................................................... 7 
§ 10 Zmiany umowy ...................................................................................................................................................... 8 
§ 11 Postanowienia końcowe ...................................................................................................................................... 11 
 

 
 

  



2 

 

§ 1 Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest zapewnienie pracownikom Zamawiającego i osobom przez nich 
wskazanym dostępu do usług sportowych i rekreacyjnych  w postaci pakietu sportowego w 
formie  abonamentu. Szczegółowy opis przedmiotu umowy jest wskazany w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik numer 1 do umowy.  

2. Strony ustalają, iż pojęcia występujące w niniejszej umowie będą mieć określone poniżej 
znaczenie: 

Użytkownik – pracownik Zamawiającego, wymieniony na liście, uprawniony  do 
korzystania  z usług objętych umową oraz osoba imiennie wskazana przez pracownika  
Partner – podmiot świadczący Użytkownikom usługi sportowo-rekreacyjne  
w ramach zawartej z Wykonawcą umowy,  
Dostęp  - każdy środek (karnet, karty, sms, aplikacja, odcisk palca) uprawniający do 
korzystania z usług określonych w ust 1 przez Użytkownika.  
Okres rozliczeniowy - miesiąc, na który zamawiane są karty. 
Platforma – narzędzie internetowe do składania zamówień na karty przez osoby 
wyznaczone przez Zamawiającego.  

3. Użytkownikami usług będą: 
1) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – pracownik; 
2) współmałżonek 
3) dzieci własne, przysposobione, współmałżonków, partnerów, przyjęte na 

wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu Pracownika do 
ukończenia 15 roku życia,  

4) osoby towarzyszące uprawnione do korzystania z karty – osoby zgłoszone przez 
Pracownika (Pracownik może zgłosić 1 osobę towarzyszącą). Złożenie rezygnacji  
z karty przez Pracownika oznacza jednocześnie złożenie rezygnacji z karty przez 
Osobę Towarzyszącą.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Użytkownikom  dostęp do różnych obiektów 
sportowo-rekreacyjnych tego samego dnia bez konieczności deklaracji korzystania  
z określonej lokalizacji oraz pory dnia,  w godzinach otwarcia obiektów (chyba że grafik, 
regulamin wewnętrzny obiektu lub umowa współpracy między obiektem sportowo-
rekreacyjnym stanowi inaczej). W ramach jednego obiektu Użytkownicy będą mogli 
skorzystać z kilku form aktywności sportowej i rekreacyjnej w ciągu jednego dnia np.  
z basenu, siłowni i fitnessu, w zależności od usług dostępnych w obiekcie. Użytkownicy 
karty „open” będą mieć możliwość skorzystania z dowolnej ilości obiektów w ciągu jednego 
dnia. 

 

§ 2 Zobowiązania Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wszelkich informacji Użytkownikom  
o świadczonych usługach. 

2. Zakres oferowanych przez Wykonawcę usług oraz dostępność obiektów musi być zgodny  
z  prezentowanym na stronie internetowej Wykonawcy i nie mniejszy niż wskazany  
w ofercie.  

3. Wykonawca w ramach umowy umożliwi także dodatkowo korzystanie z nowo dostępnych 
usług, nie wskazanych w ofercie, w związku z: 

1) poszerzeniem oferty świadczonych usług przez dotychczasowych Partnerów. 
2) pozyskaniem przez Wykonawcę nowych Partnerów – rozbudowanie oferty  

o świadczone przez nich usługi. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do nie zmniejszania ilości obiektów zarówno dla Łodzi jak  
i województwa łódzkiego w stosunku do ilości wskazanej w ofercie.  

5. Wykonawca zapewni Użytkownikom dostęp do siłowni, basenów, saun, szkoły tańca, 
lodowisk, ściany wspinaczkowej, kortów do squash-a, łaźni, groty lub jaskini solnej oraz 
udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych takich jak: zajęcia fitness, joga,  aqua aerobic, 
sztuki walki, nordic walking, pilates, rowery spinningowe, taniec. 

6. Dostęp do obiektów sportowo – rekreacyjnych powinien być bezpłatny dla Użytkowników  
i nieograniczony czasowo.  

7. Weryfikacja Użytkownika odbywać się będzie na podstawie okazanej fizycznie karty 
imiennej, poprzez system sms, aplikację lub rejestrację danych biometrycznych na 
terminalu. Dodatkowo Użytkownik w trakcie wizyty w obiekcie powinien okazać na 
życzenie dokument tożsamości (np. dowód osobisty, paszport) lub inny dokument ze 
zdjęciem (np. prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna) oraz może zostać 
poproszony o podpisanie listy obecności.  

 
 

§ 3 Warunki wykonania usługi 
1. Liczba użytkowników ustalona zostanie na podstawie imiennej listy sporządzonej przez 

Zamawiającego, którą przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od podpisania umowy. Do 
listy powinno być załączone oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych w stosunku do każdego Użytkownika (skan). Oświadczenie to będzie składane 
na wzorze przygotowanym przez Wykonawcę i przekazanym w dniu podpisania umowy. 

2. W przypadku zmiany liczby Użytkowników wskazanej na imiennej liście, rozliczenie nastąpi 
w odniesieniu do aktualnej ilości osób objętych świadczeniem przedmiotowych usług. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy zmodyfikowaną listę imienną do 20 dnia miesiąca 
poprzedzającego okres rozliczeniowy, poprzez Platformę udostępnioną przez Wykonawcę 
lub drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy. Wykonawca zapewni 
Zamawiającemu dostęp do Platformy. Ust. 1 zdanie 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że 
oświadczenia o wyrażenie zgody składają tylko nowi Użytkownicy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kart lub określenia formy dostępu najpóźniej 
na 3 dni przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego. Koszt dostawy leży po stronie 
Wykonawcy. Strony dopuszczają, że karty zostaną dostarczone na niepełny okres 
rozliczeniowy. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest je dostarczyć w terminie 7 
dni od dnia przekazania imiennej listy pracowników, o której mowa w ust. 1. W takiej 
sytuacji rozliczenie nastąpi wg zasad określonych w § 4 ust. 5. 

4. W przypadku utraty karty, Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Wykonawcę 
i złoży poprzez Platformę lub drogą mailową na wskazany przez Wykonawcę adres mailowy, 
zamówienie o wydanie duplikatu karty. Wykonawca dostarczy duplikat karty w przeciągu 7 
dni od złożenia zamówienia na Platformie. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do:  
1) archiwizacji oświadczeń Użytkowników o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

przez Wykonawcę w imieniu Wykonawcy przy zastosowaniu wymaganych przepisami 
zasad bezpieczeństwa danych;  

2) udostępnienia Wykonawcy oryginałów przedmiotowych oświadczeń Użytkowników 
w terminie 7 dni  od dnia otrzymania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy 
zgłoszonego na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;  

3) w zależności od decyzji Wykonawcy, do zniszczenia  albo przekazania Wykonawcy 
przedmiotowych oświadczeń Użytkowników w terminie 14 dni od rozwiązania tej 
Umowy lub Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.  
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6. Odmowa wyrażenia zgody przez Pracownika na przetwarzanie danych osobowych w celu 
realizacji Umowy lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkują 
jednoczesnym zakończeniem na koniec bieżącego Okresu Rozliczeniowego udziału w 
Programie osób zgłoszonych przez tego Pracownika do udziału w Programie. 

7. Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialna jest Jolanta Olszewska  tel. 
+4842 600 6156 e-mail j.olszewska@ec1lodz.pl oraz Magdalena Prasoł tel. +48 693 865 876 
e-mail m.prasol@ec1lodz.pl  

8. Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest .………………… tel. 
…………………e-mail…………………………………. 

9. Zmiana powyższych osób nie jest uznawana za zmianę umowy i wymaga tylko 
powiadomienia w formie maila.  

 
 

§ 4 Wysokość wynagrodzenia i warunki płatności  
 

1. Maksymalna wysokość wynagrodzenia przewidziana na realizację Umowy wynosi …………..zł 
netto, tj.  ……………… zł brutto. 

2. Koszt dostępu do Programu przez jednego Pracownika  wymienionego na liście,  
o której mowa w § 3 ust. 1 umowy za okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi 
………………….. zł brutto (słownie: …………………), w tym obowiązujący podatek VAT.  

3. Całkowity koszt dostępu do Programu przez jedną Osobę Towarzyszącą wymienioną na 
liście przez okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi ………………….. zł brutto 
(słownie: ……………….), w tym obowiązujący podatek VAT.  

4. Całkowity koszt dostępu do Programu przez jedno Dziecko wymienione na liście, 
uprawnione do korzystania z basenów przez okres jednego miesiąca kalendarzowego 
wynosi ………….. zł brutto (słownie: ……………………), w tym obowiązujący podatek VAT. 

5. Całkowity koszt dostępu do Programu przez jedno Dziecko wymienione na liście, 
uprawnione do korzystania z basenów oraz innych sportów, przez okres jednego miesiąca 
kalendarzowego wynosi ………….. zł brutto (słownie: ……………………), w tym obowiązujący 
podatek VAT. 

6. Jeżeli rozpoczęcie świadczenia usługi przypadnie w okresie niepełnego miesiąca 
kalendarzowego, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie 
zrealizowaną usługę. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany odpowiednio 
(proporcjonalnie) umniejszyć ceny jednostkowe wskazane w ust. 2 – 5, zakładając, że 
modelowy miesiąc liczy 30 dni.  

7. Wykonawca za swoje usługi wystawiać będzie fakturę na podstawie imiennej listy 
Użytkowników dostarczonej przez  Zamawiającego na zasadach określonych w § 3 ust. 1 i 
ust. 2 umowy . 

8. Zamawiający będzie regulował należności za zgłoszonych na dany miesiąc kalendarzowy 
Użytkowników w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

9. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy 
wskazane na fakturze.  

10. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
11. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.  
12. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić 

zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 
o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług,  Zamawiającemu 
przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego 
rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem wykonawcy do 

mailto:j.olszewska@ec1lodz.pl
mailto:m.prasol@ec1lodz.pl
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przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. 
wykazie. 

13. Do momentu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. 
wykazie, wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie uznawane za należne, a Wykonawca nie 
będzie uprawniony do dochodzenie od Zamawiającego zarówno wynagrodzenia, jak i 
odsetek. 

 
 

§ 5 Okres obowiązywania  
 

1. Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.  
2. Umowa może być wypowiedziana po upływie jednego roku od jej zawarcia, przez 

Zamawiającego z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.  
3. Usługi będą świadczone nie wcześniej niż od dnia ……………………….. 2022 roku  

 

§ 6 Warunki wypowiedzenia umowy  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku istotnego 
naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę,  a w szczególności wykonywania 
umowy sposób sprzeczny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz rażącego 
nierealizowania postanowień ww. umowy. Za podstawę do odstąpienia od umowy uznaje 
się w szczególności opóźnienia w dostawie kart lub zapewnienia dostępu,  nie zapewnienie 
zakresu dostępnych usług określonego w §2 ust. 5 umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od 
umowy może być złożone w terminie 60 dni od powzięcia przez Zamawiającego informacji 
o naruszeniu.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy nie zostanie 
zapewniony dostęp do takiej ilości obiektów sportowo – rekreacyjnych w Łodzi lub na 
terenie województwa łódzkiego, jaka została wskazana w ofercie. Ze względu na fakt, iż 
ilość  obiektów sportowo – rekreacyjnych, do których ma być zapewniony Użytkownikom 
dostęp  stanowi kryterium oceny ofert, Strony przyjmują, że każde zmniejszenie tej ilości 
stanowi podstawę do odstąpienia od umowy. Strony dopuszczają  możliwość zaoferowania 
nowych usług w miejsce wskazanych w ofercie, tak aby ilość zaoferowanych usług na ternie 
województwa łódzkiego nie była mniejsza niż wskazana w ofercie. Oświadczenie  
o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie 60 dni od poinformowania 
Zamawiającego o nowej liczbie Parterów lub powzięcia przez Zamawiającego tej  
informacji. 

3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę w przypadku gdy liczba Użytkowników spadnie 
poniżej 50% w stosunku do ilości  Użytkowników określonej w pkt. II.11 OPZ. 

 

§ 7 Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudniania  
na podstawie stosunku pracy  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest, w toku realizacji przedmiotu Umowy, do zapewnienia 

wykonywania wszystkich prac  dotyczących obsługi administracyjno-biurowej zamówienia 
przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy  
o pracę. 

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
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zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, 
związane z realizacją przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia w każdym momencie 
realizacji zamówienia.  

3. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie, nie krótszym jednak niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy:  

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy 
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to 
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w ust. 1 
wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych 
osób, imion i nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę, 
wymiaru etatu i zakresu obowiązków pracownika, a także podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,  

2) oświadczenia zatrudnionych pracowników potwierdzające fakt zatrudnienia u Wykonawcy 
lub Podwykonawcy na warunkach przez niego wskazanych, zawierające w szczególności: 
dokładne określenie osoby składającej oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, a także 
podpis osoby składającej oświadczenie.  

4. Wykonawca lub Podwykonawca może zastąpić osobę lub osoby realizujące na jego rzecz przedmiot 
umowy innymi osobami, pod warunkiem że spełnione zostaną powyższe wymagania co do sposobu 
ich zatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję 
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 8 ust. 3 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 3, w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub odmowa 
poddania się przez Wykonawcę kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lub jej utrudnianie, 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności i skutkować będzie 
naliczeniem Wykonawcy kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.  

6. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy.  

 

§ 8 Kary umowne  

1. Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej za każde zmniejszenie ilości obiektów sportowo – 
rekreacyjnych, do których będą mieli dostęp Użytkownicy w stosunku do wskazanego  
w ofercie. Kara umowna będzie naliczana w wysokości 2 000 zł za każdy jeden obiekt 
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sportowo – rekreacyjnych mniej w stosunku do wskazanej w ofercie ilości  zarówno w Łodzi 
jak i województwie łódzkim.  

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 
wartości brutto określonej w § 4 ust. 1 umowy za każdy przypadek nienależytego 
wykonania umowy, w tym za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu  kart w terminie lub 
aktywowania aplikacji umożliwiającej korzystanie z abonamentu. 

3.  Wykonawca zapłaci karę za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 7 czynności – 
w wysokości 2.000,00 PLN za każdy przypadek. 

4. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w §4 ust. 1. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne na zasadach ogólnych. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu  wynagrodzenia. 
 
 

§ 9 Ochrona danych osobowych 
 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy oraz Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako 
„RODO”) jest: 

1) Wykonawca –  w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Użytkowników po 
zebraniu oświadczeń w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. 

2) Zamawiający  – w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników  wskazanych 
przez niego jako osoby uprawnione do korzystania z usług świadczonych na 
podstawie Umowy. Po odebraniu od tych osób oświadczeń w przedmiocie 
przetwarzania danych osobowych Zamawiający będzie przetwarzał ich dane osobowe 
w wyniku powierzenia przez Wykonawcę , na zasadach i w zakresie określonym w 
szczególności w Załączniku numer 3.  

2. Każdy z administratorów danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie 
zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji 
Umowy, na podstawie oświadczeń Użytkowników w przedmiocie przetwarzania danych 
osobowych złożonych przed zgłoszeniem swojego udziału w Programie (na formularzu 
papierowym) według wzorów zawartych w Formularzu oświadczeń Użytkowników. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż z chwilą udostępnienia mu danych osobowych 
staje się on ich administratorem w rozumieniu RODO.   

5. Zamawiający  zobowiązuje się do uzyskania pisemnych zgód Użytkowników na przekazanie 
i przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania Umowy.  

6. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy 
administratora danych posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych 
osobowych w określonym zakresie. 

7. Na podstawie art. 28 RODO, Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie dane 
osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, a 
w szczególności w celu zebrania oświadczeń o wyrażeniu zgody, obsługi reklamacji i 
wyjaśnień prowadzonych między Wykonawcą a Zamawiającym. Powierzenie przetwarzania 
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danych osobowych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy.  

8. Strony ustalają, że podczas realizacji umowy będą ściśle ze sobą współpracować informując 
się o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy 
i bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. 

9. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o wszelkich 
przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych oraz wszelkich czynnościach  
z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych 
w szczególności przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, inne urzędy państwowe, policję 
lub sądy mających bezpośredni związek z niniejszą Umową.  

10. Strony ustalają, iż ponoszą wobec siebie oraz osób trzecich pełną odpowiedzialność  
za szkody wyrządzone naruszeniem postanowień niniejszej Umowy a w szczególności za 
szkody wyrządzone zagubieniem, utratą dokumentacji lub umożliwieniem, w jakikolwiek 
sposób dostępu do danych osobom nieupoważnionym. 

 
 

§ 10 Zmiany umowy 
 

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

2. Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 Ustawy Pzp. dopuszcza się możliwość 
zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:  

1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy – jeśli na podstawie odrębnych przepisów 
nastąpią zmiany stawek podatku: w takiej sytuacji stosuje się stawkę podatku VAT 
aktualną na dzień wystawienia faktury VAT;  

2) gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, 
których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie 
epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia 
międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności 
o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Sprzedawca odpowiada 
za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Sprzedawca dołoży 
wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw 
wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz 
zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich 
trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.  

3. Stosownie do przepisu art. 439 ust. 1 Pzp zmiana wynagrodzenia umownego Wykonawcy, 
określonego w § 4 ust. 1, jest możliwa w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia na następujących zasadach: 

1) poziom zmiany wskaźnika, o którym mowa w pkt 3 poniżej wynosi minimum 10 % 
względem kwartału, w którym przypadał początkowy termin ustalenia zmiany 
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2, 

2) początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przypada na dzień otwarcia 
ofert, 

3) zmiana wynagrodzenia dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym otwarto 
oferty; poziom zmiany będzie stanowił różnicę pomiędzy wskaźnikiem cen towarów i 
usług konsumpcyjnych ogłoszonym w komunikacie prezesa Głównego Urzędu 



9 

 

Statystycznego z kwartału, za który wnioskowana jest zmiana a wskaźnikiem cen 
towarów i usług konsumpcyjnych wynikającym z komunikatu Prezesa GUS za kwartał, 
o którym mowa w pkt 2, 

4) wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie maksymalnie o 10% w stosunku do 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, 

5) wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu 
zamówienia nie może być złożony wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia zawarcia 
umowy, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 12 miesiącach od daty 
ostatniej zmiany wysokości wynagrodzenia, 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 , mogą być wprowadzane w następujących okresach: 

1) pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy odnosząca 
się do wynagrodzenia pozostałego do wypłaty; 

2) każda kolejna waloryzacja po upływie 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji 
(odnosząca się do wynagrodzenia pozostałego do wypłaty) poprzez zestawienie cen 
materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia, w przypadku każdej 
kolejnej waloryzacji w  stosunku do cen lub kosztów wskazanych w ofercie oraz 
wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesiąca, w którym 
została zastosowana ostatnia waloryzacja, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1). Zmiana 
wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście, jak i obniżeniu.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do niniejszego paragrafu przedłożenia Zamawiającemu  
w terminie do 20 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, szczegółowego 
opracowania uwzględniającego uzasadnienie zmian cen materiałów lub kosztów i ich 
wpływu na wartość wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1.  Jeżeli Wykonawca w terminie 
do 20 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, nie przedłoży 
Zamawiającemu ww. dokumentów, wówczas Zamawiający przyjmuje, że wynagrodzenie 
określone w §4 ust.1 pozostaje bez zmian. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji 
i żądania ewentualnych wyjaśnień od Wykonawcy w zakresie otrzymanych od niego 
dokumentów. Aneks może zostać zawarty po ostatecznej akceptacji przez Zamawiającego 
dokumentów potwierdzających konieczność waloryzacji.  Waloryzacji będzie podległo 
wynagrodzenie pozostałe do wypłacenia w ramach niniejszej umowy. 

6. W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 3 d, zmiany wynagrodzenia w 
związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, 
Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę (na okres dłuższy niż 12 miesięcy), w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania podwykonawcy, niezwłocznie lecz nie 
później niż w terminie do 20 dni od daty podpisania z Zamawiającym aneksu, o którym 
mowa w ust. 4 . W przypadku niewykonania tego obowiązku w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia aneksu do niniejszej umowy w trybie ust. 4, Zamawiający może naliczyć 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 PLN brutto, za każdy dzień zwłoki. 

7. W przypadku zmiany przepisów prawa zmianie ulegną te postanowienia umowy, do których 
będzie miała zastosowanie powyższa zmiana, w szczególności:  

1) zmiany stawki podatku VAT; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust.3÷5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
tj. 2020r. poz. 2207; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
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4) zmiana zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o 
pracowniczych planach kapitałowych, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i 
zostaną one udokumentowane przez Wykonawcę poprzez przedstawienie 
szczegółowej kalkulacji kosztów wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost 
przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego zamówienia, a Zamawiający 
zaakceptuje powyższą kalkulację. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w 
szczególności przedstawić zestawienie: 

a) wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na 
podstawie umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u 
Zamawiającego wraz ze składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-
prawnymi, 

b) wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług na koszty związany z 
wykonaniem umowy, w szczególności z wyspecyfikowaniem wszystkich tych 
kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie wskazana wartość 
o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami 
opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany mają wpływ na zakładany zysk. 
Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania 
dodatkowych wyjaśnień przez wykonawcę do złożonej kalkulacji, 
przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość 
przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, 
żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji zmian uwzględniających 
zastrzeżenia Zamawiającego. 

8. W przypadku złożenia w trybie określonym powyżej, wniosku o dokonanie zmian opisanych 
w ust.7 pkt.1÷4, Zamawiający w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów zgłosi 
zastrzeżenia do złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie. Niezależnie od 
zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych wyjaśnień i 
uzupełnień jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do podjęcia 
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 
dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem 
przez zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w 
wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na podstawie 
posiadanych dokumentów. Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o 
wprowadzenie zmian opisanych w ust. 7 pkt.1÷4, powinna zostać podjęta w terminie dwóch 
miesięcy od daty przekazania przez wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami 
uzasadniającymi tą zmianę. W przypadku uznania wniosku za zasadny Strony zawrą aneks do 
umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia w oparciu o przesłanki określone w ust. 7 pkt.1÷4, 
obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu, o którym mowa w zdaniu powyżej. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1, skutkującej zwiększeniem stawki podatku 
VAT, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 1, skutkującej zmniejszeniem stawki podatku 
VAT, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy.  

11. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 3 niniejszego paragrafu, wartość cen 
jednostkowych netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość cen brutto zostanie 
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

12. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 2 i 4, jednostkowe ulegną zmianie 
proporcjonalnie do wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia 
wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego 
minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem. 
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§ 11 Postanowienia końcowe 
  

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz przepisy innych powszechnie obowiązujących aktów  prawnych dotyczących 
przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
3. Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez strony pod 

rygorem ich nieważności.  
4. Za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy.  
5. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron.  
 
Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia     
Załącznik 2 – Formularz oferty Wykonawcy  
Załącznik 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
 
        ZAMAWIAJĄCY                              WYKONAWCA 
  


