ZNAK SPRAWY: EZ.272.006.2022

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ

WZÓR UMOWY NR....................
Zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy:
Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
z/s ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,
który reprezentuje:
1)
.........................................................................
2)
.........................................................................
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
reprezentowanym przez:
a

NIP................................
REGON.........................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
reprezentowanym przez:

§1
Przedmiot umowy
1.

Definicje:
1) Pracownik - osoba fizyczna zatrudniona u Zamawiającego na podstawie umowy o pracę
uprawniona do korzystania ze wszystkich usług określonych w programie, bez określonego limitu
wizyt,
2) Osoba Towarzysząca - jedna osoba wskazana przez Pracownika korzystającego z Karty,
uprawniona do korzystania z wszystkich usług objętych programem, bez określonego limitu wizyt.
Pracownik korzystający z karty abonamentowej może zgłosić tylko jedną Osobę Towarzyszącą. Osobą
towarzyszącą może być najbliższy członek rodziny Pracownika, tj. małżonek, wstępny, zstępny,
rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia
oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Zaprzestanie korzystania z karty
abonamentowej przez Pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim Osoby
Towarzyszącej,
3) Dziecko (Dzieci) - dziecko (dzieci) Pracownika korzystającego z karty abonamentowej, w wieku do
ukończenia wieku 15 lat, wskazane przez Pracownika, wraz z podaną datą urodzenia (miesiąc i rok
urodzenia dziecka), uprawnione do korzystania z produktów i usług objętych umową: uprawnione do
korzystania tylko z basenu albo uprawnione do korzystania z minimum 3 usług obejmujących co
najmniej taniec, sztuki walk i basen. Dziecko, które w trakcie uczestnictwa w programie ukończyło
piętnasty rok życia, może zostać zgłoszone wyłącznie jako Osoba Towarzysząca. Zaprzestanie
korzystania z karty abonamentowej przez Pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w
nim Dziecka.
4) Młodzież - dziecko (dzieci) Pracownika korzystającego z Karty, w wieku od ukończenia 15 roku
życia do ukończenia 26 lat, wskazane przez Pracownika wraz z podaną datą urodzenia (miesiąc i rok
urodzenia dziecka), uprawnione do korzystania z usług objętych programem. Młodzież, która w
trakcie uczestnictwa w Programie ukończy dwudziesty szósty rok życia, może zostać zgłoszone
wyłącznie jako Osoba Towarzysząca. Zaprzestanie korzystania z Programu przez Pracownika oznacza
równoczesne zakończenie udziału w nim Młodzieży.
5) Senior - osoba, która ukończyła 60 lat zgłoszona do programu przez Pracownika korzystającego z
karty abonamentowej, wskazana przez Pracownika wraz z podaną datą urodzenia (miesiąc i rok
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urodzenia), uprawniona do korzystania z usług objętych programem obejmujących co najmniej jedną
wizytę dziennie do godz. 16:00. Zaprzestanie korzystania z karty abonamentowej przez Pracownika
oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim zgłoszonego przez niego Seniora.
6) Użytkownik - Pracownik, Osoba Towarzysząca, Senior, Młodzież oraz Dziecko uprawnieni do
korzystania z usług objętych Programem,
7) Karta - karta plastikowa z chipem zawierająca podpis Użytkownika uprawniająca do korzystania z
usług określonych w programie, karta może mieć dodatkowo formę elektronicznego zapisu w aplikacji
elektronicznej. Użytkownik może być posiadaczem tylko jednej Karty..
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi dostępu na rzecz Zamawiającego, do obiektów
i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego, w szczególności na terenie
miasta Wrocław, za okazaniem przez osoby uprawnione (użytkowników), imiennych kart dostępu do
obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.
3. Wykonawca wyda Zamawiającemu karty dostępu na podstawie protokołu przekazania, bez
dodatkowej opłaty.
4. Wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu aktualny wykaz obiektów, w
których będą świadczone usługi dostępu na terenie województwa dolnośląskiego w ramach niniejszej
umowy. Wykaz obiektów stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
5. W wykazie, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca wymieni zajęcia sportowo-rekreacyjne oferowane w
województwie dolnośląskim.
§2
Okres obowiązywania i warunki rozwiązania Umowy
Umowa będzie obowiązywała przez okres 36 miesięcy lub do momentu wyczerpania się wartości umowy
wskazanej w § 5, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

§3
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania osobom uprawnionym wszelkich informacji o
dostępnych usługach oraz zasadach korzystania z usług, wyłącznie za pośrednictwem
Zamawiającego.
Przed rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego (1 miesiąc kalendarzowy), Wykonawca
zabezpieczy techniczne wymogi korzystania z usług dostępu przez osoby zgłoszone przez
Zamawiającego, tj. co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego,
w którym będzie świadczona usługa, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, określoną
liczbę imiennych kart, uprawniających do korzystania z usług dostępu. Liczba kart musi być zgodna z
ilością osób, które zgłosiły chęć korzystania z usług dostępu i zostały wykazane przez Zamawiającego
na imiennej liście przekazanej Wykonawcy.
Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w dostarczonych kartach będą rozpatrywane w ciągu
3 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
Karta uprawnia jej posiadacza do korzystania z usług i dostępu do obiektów i zajęć sportoworekreacyjnych bez limitu wejść w okresie rozliczeniowym, chyba że takie limity zostały nałożone przez
same obiekty.
Wykonawca w ramach umowy umożliwi korzystanie z nowo dostępnych usług, co nie spowoduje
wzrostu cen jednostkowych wskazanych w umowie.
W ramach świadczenia usług dostępu Wykonawca zapewni dostęp do zróżnicowanych obiektów, w
szczególności do siłowni, klubów fitness i basenów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych, w
szczególności baseny, sauny, siłownie, kluby fitness, Aqua aerobic, joga, sztuki walki, indor cycling,
spinning, taniec, fitness z elementami tańca, gimnastyka, pilates, nordic wal king itp.
Wykonawca zobowiązany jest do publikowania na swojej stronie internetowej www...................................
aktualnego wykazu obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, do których jest zagwarantowany dostęp
w ramach niniejszej umowy.
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Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość usług objętych niniejszą
umową.

§4
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do przesyłania aktualnej, imiennej listy osób, które zgłosiły chęć
korzystania z usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, co najmniej 10 dni przed
rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego.
W przypadku, gdy Zamawiający nie prześle zmodyfikowanej listy w ustalonym w umowie terminie,
Wykonawca ma prawo wystawić fakturę za dany okres rozliczeniowy, zgodnie
z ostatnio otrzymaną listą.
Zamawiający wyznacza do kontaktu w sprawach proceduralnych i merytorycznych:
.............................. tel:............................ , email:...............................................................

§5
Wynagrodzenie
Łączna wartość umowy netto wynosi:.......................... zł
Łączna wartość umowy brutto wynosi:......................... zł (słownie:........................................................... )
i obejmuje:
wartość netto, obejmującą wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia,
podatek VAT,
Cena dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla jednego pracownika Zamawiającego
wymienionego na liście, za okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi......... zł.
Cena dostępu dla jednego dziecka pracownika Zamawiającego wymienionego na liście, na okres
jednego miesiąca kalendarzowego wynosi..........zł.
Cena dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla jednej osoby towarzyszącej
wymienionej na liście, przez okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi.. zł.
Cena dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży - jednej osoby wymienionej
na liście, przez okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi.. zł.
Cena dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla seniorów - jednej osoby wymienionej
na liście, przez okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi.. zł.
Jeżeli rozpoczęcie świadczenia usługi przypadnie w okresie niepełnego miesiąca kalendarzowego
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną usługę. W takim
przypadku Wykonawca będzie zobowiązany proporcjonalnie zmniejszyć ceny jednostkowe wskazane
w ust. 2- 6 .
Zamawiającemu w ramach niniejszej umowy przysługuje prawo zgłoszenia nowych uczestników
gotowych korzystać z usług dostępu oraz uczestników rezygnujących, począwszy od nowego okresu
rozliczeniowego. Wykonawca ponosi ryzyko zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników
korzystających z usług dostępu i nie będą mu z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający będzie regulował należności za osoby o których mowa w ust. 2 - 6 korzystające z usługi
w danym miesiącu kalendarzowym.
Faktura VAT będzie wystawiana na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, w którym usługa była
realizowana, na podstawie listy imiennej, o której mowa w § 4 niniejszej umowy.
Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury, nie
wymagającej korekty. W przypadku konieczności wystawienia korekty za dzień doręczenia faktury
strony uznają dzień otrzymania prawidłowo wystawionej faktury korekty.
Zamawiający
będzie
regulował
należności
przelewem
bankowym
na
wskazane
na fakturze konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury.
W przypadku nieterminowego regulowania należności Wykonawca nie jest uprawniony do
wstrzymywania świadczenia usługi do czasu uregulowania przez Zamawiającego wymagalnych
płatności. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca, po spełnieniu swojego świadczenia
niepieniężnego, doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury lub rachunku
i nadejściu terminu wymagalności świadczenia pieniężnego może naliczać odsetki w wysokości
określonej w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 28.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
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transakcjach handlowych (Dz.U.2021 poz.424)
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§6
Kary umowne
Strony ustalają następujące kary umowne:
W przypadku nie dotrzymania terminu dostarczenia kart o którym mowa w §3 ust 2, Zamawiającemu
przysługuje kara umowna w wysokości 100 zł za każdą niedostarczoną kartę.
W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości
niezrealizowanej umowy brutto.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty
W razie niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zapłaty kary, o którym mowa w ust. 3, kary mogą
być przez Zamawiającego potrącone w wynagrodzenia wynikającego z umowy, na co Wykonawca
wyraża zgodę.
Powyższe kary umowne są od siebie niezależne i nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie
poniesionej szkody.
Kary umowne mogą być nakładane wielokrotnie i podlegają sumowaniu.
Łączna wysokość kar umownych dochodzonych przez Zamawiającego nie może przekroczyć 20%
wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 umowy. Powyższy limit
stanowi wyłącznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi górnej granicy odpowiedzialności
Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość nałożenia kar umownych.

§7
Odstąpienie umowy
Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:
a) Wykonawca pomimo zgłaszania na piśmie uwag przez Zamawiającego i wezwania do poprawy
jakości wykonywanej usługi, nie poprawi jakości usług w terminie określonym przez
Zamawiającego, a w szczególności gdy liczba obiektów udostępnianych przez Wykonawcę we
Wrocławiu ulegnie zmniejszeniu poniżej 80.
b) Pracownicy Zamawiającego nie zgłoszą chęci korzystania z usług dostępu.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień
przez Wykonawcę, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.
Wykonawca ma prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji braku zapłaty przez Zamawiającego
wynagrodzenia, za co najmniej 2 pełne miesiące kalendarzowe po uprzednim pisemnym wezwaniu
Zamawiającego do uiszczenia należności.
§8
Zmiany umowy
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie i na zasadach określonych w art. 454 oraz 455
ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość:
1) zmiany ustalonych podwykonawców w sytuacjach, gdy dotychczasowy podwykonawca nie
realizuje umowy w sposób należyty, bądź z przyczyn losowych nie może kontynuować usług;
2) wprowadzenia podwykonawcy do wykonania części zamówienia w trakcie jego realizacji;
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Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) Pzp, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia, określonego
w § 5 ust 1 umowy, w wypadku wystąpienia zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym
nastąpiła zmiana.
W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1), wartości brutto należnego wynagrodzenia ulegną
zmianie w części niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz podatku
akcyzowego, obliczonego według nowo obowiązujących przepisów.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio
wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
albo stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 4 pkt 4),
będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z zawarciem
umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust. 14 ust. 1 ustawy z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o sumę wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją Przedmiotu umowy.
Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 4 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów
wynikających z wprowadzenia zmian.
Zgodnie z art. 439 Pzp, strony postanawiają, iż dokonają zmiany wynagrodzenia, określonego w § 5 ust 1
umowy, w wypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11, będzie możliwa w przypadku wzrostu kosztów
związanych z realizacją zamówienia o 20% w stosunku do kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert.
Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11, wymaga uprzedniego złożenia
przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów związanych z realizacją zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów wraz z wykazaniem ich
wpływy na koszty realizacji zamówienia.
Poziom wzrostu kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości wynagrodzenia
zostaną ustalone na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, odpowiednio, na dzień otwarcia ofert oraz dzień wprowadzenia zmiany do umowy
Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11, możliwa będzie nie częściej niż co 9 miesięcy.
Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia nie może przekroczyć 50 % wartości wynagrodzenia brutto,
określonej w § 5 ust 1 umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od miesiąca
następnego, po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost, jak i obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie
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17 . W przypadku zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 11, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym
zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące
warunki:
1) przedmiotem umowy są usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
18 . Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
1) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,
2) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac,
realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodującej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,

§9
Podwykonawcy
1.

2.

3.

4.

Wykonawca może zlecić podwykonawcy wykonanie części prac stanowiących przedmiot umowy
określony w § 1 umowy, z zastrzeżeniem postanowień specyfikacji warunków zamówienia.
W przypadku, gdy w ofercie nie przewidziano realizacji prac z udziałem podwykonawców, a zachodzi
taka konieczność z przyczyn, których wcześniej nie można było przewidzieć, oraz w przypadku
wystąpienia konieczności zmiany w stosunku do wykazu podwykonawców zawartego w ofercie,
Wykonawca obowiązany jest wskazać Zamawiającemu podwykonawcę oraz powierzany mu zakres
zamówienia.
Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na
jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty dotyczące
umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji prac objętych tymi umowami.

§ 10
Ubezpieczenie wykonawcy
1.

2.
3.

4.

5.
6.

1.

2.
3.

Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i
następstw nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z
realizacją prac objętych umową. Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosić będzie nie mniej niż
1000 000,00 zł (słownie: 1 milion złotych).
Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres
realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia realizacji przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu nie później niż ostatniego
dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (
y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (
ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez
Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Wykonawca udziela nieodwołalnego pełnomocnictwa Zamawiającemu do zawarcia w jego imieniu
umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w niniejszym paragrafie umowy.

§ 11
Postanowienia końcowe
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub
numeru telefonu, numeru faks czy adresu e-mail.
W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego powyżej, pisma przesłane pod adres
wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.
W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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4.

5.
6.

Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) wykaz obiektów, w których będą świadczone usługi dostępu na terenie województwa
dolnośląskiego
2) Specyfikacja warunków zamówienia nr EZ.272.006.2022 z załącznikami,
3) oferta Wykonawcy z dnia................... z załącznikami.
Kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

Zamawiający :

7 | Strona

Wykonawca :

