Załącznik nr 5 do SIWZ
WZÓR UMOWY
Umowa nr …………………..
zawarta dnia ………………………. r. w Lublinie, pomiędzy :
Politechniką Lubelską w Lublinie, 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38D, NIP PL 712 010 46 51, REGON
000001726
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
zwaną dalej Wykonawcą.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie publiczne
na Świadczenie dostępu do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Lubelskiej
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy KP-272-PNK-52/2020, Strony oświadczają co następuje:
§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest usługa polegająca na świadczeniu dostępu do obiektów sportoworekreacyjnych dla pracowników Politechniki Lubelskiej w Lublinie zwanych dalej
Użytkownikami/Użytkownikiem, w okresie od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. (razem 12 miesięcy)
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę imiennej karty wstępu na zasadach określonych w niniejszej
umowie oraz w Szczegółowym Opisem Zamówienia, będącym częścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………. r., które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu Umowy z należytą starannością i zgodnie z
zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami
Umowy.
3. Zamawiający
zobowiązuje
się
do
zapłaty
wynagrodzenia
należnego
Wykonawcy
i przeprowadzenia innych działań wskazanych w Umowie i Specyfikacji, na zasadach w nich określonych.
4. Zamawiający zobowiązuje się utrzymać poziom minimum 100 sztuk karnetów imiennych dla
Użytkowników w każdym miesiącu obowiązywania umowy, uprawniających do wstępu na teren obiektów
sportowo-rekreacyjnych i korzystania z jego zasobów, z zastrzeżeniem, że w miesiącach wakacyjnych, tj.
lipiec, sierpień i wrzesień liczba zakupionych w każdym miesiącu karnetów może wynosić minimum 60
sztuk. Maksymalna liczba zakupionych kart może wynieść 300 sztuk z możliwością korygowania ilości kart
na każdy następujący miesiąc obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega możliwość
niewykorzystania pełnej maksymalnej ilości kart (300), co nie uprawnia Wykonawcy do występowania
z jakimkolwiek roszczeniami wobec Zamawiającego.
§2
Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program sportowo-rekreacyjny będący zestawem usług
świadczonych z uwzględnieniem potrzeb Użytkownika, zwany dalej Programem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji o usługach i produktach
dostępnych w Programie oraz zasadach korzystania z Programu.
3. Wykonawca udostępni Użytkownikom, zaakceptowany przez Zamawiającego Program, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia Umowy.
4. Najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem Okresu Rozliczeniowego Wykonawca dostarczy do siedziby
Zamawiającego, określoną liczbę kart uprawniających do korzystania przez Użytkowników z usług objętych
Programem. Liczba kart ustalona zostanie na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego i
przekazana Wykonawcy. Wykonawca wyda bezpłatnie duplikat karty w przypadku niezawinionej jej utraty
przez Użytkownika.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pracownikom Zamawiającego nielimitowanego dostępu do
obiektów zlokalizowanych na obszarze całego kraju, województwa lubelskiego, oraz terenie aglomeracji

Lublin-Świdnik, przy czym liczba obiektów na terenie aglomeracji Lublin-Świdnik nie może być mniejsza niż
40.
6. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem o zmianach w zakresie liczby dostępnych obiektów sportowych, bez konieczności
sporządzania aneksu do Umowy. To samo dotyczy informowania Zamawiającego z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem o czasowej (przekraczającej 24 godziny) braku dostępności danego obiektu sportowego.
7. Użytkownicy powinni mieć zapewniony nielimitowany dostęp do obiektów, tj. dający możliwość korzystania
z różnych usług w różnych obiektach sportowych tego samego dnia, tygodnia czy miesiąca bez deklaracji
korzystania z określonej lokalizacji.
8. Z zastrzeżeniem ust. 9, dostęp do obiektów ma mieć charakter nieograniczony czasowo, dający możliwość
korzystania z usług bez limitu czasowego, zgodnie z grafikiem zajęć w danym obiekcie.
9. Zamawiający dopuszcza stosowanie przez Wykonawcę następujących ograniczeń w dostępie do obiektów
sportowo – rekreacyjnych:
1. gdy takie ograniczenia są nałożone bezpośrednio przez obiekty sportowo-rekreacyjne w stosunku
do wszystkich korzystających, i taki limit czasowy z wyjątkiem sauny nie może być krótszy niż 45
minut
2. w postaci limitu jednokrotnego wejścia do danego obiektu sportowo-rekreacyjnego w ciągu
jednego dnia lub możliwości skorzystania z zaledwie jednej usługi w jednym obiekcie jednego dnia,
3. gdy między zajęciami musi zostać zachowany odstęp czasowy (np. gdy po skorzystaniu z jednych
zajęć można skorzystać z innej formy aktywności w tym samym obiekcie po upływie np. godziny),
4. gdy obiekty sportowo-rekreacyjne świadczą usługi tylko w określone dni tygodnia,
5. gdy obiekty sportowo – rekreacyjne dostępne są w określonej porze roku (np. lodowisko w okresie
zimowym, baseny odkryte w sezonie letnim),
6. rower miejski dostępny z limitem czasowym
10. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość usług objętych Programem.
§3
Zobowiązania Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do przesłania listy Użytkowników objętych Programem
na minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego kolejnego Okresu Rozliczeniowego.
1. Zamawiający zobowiązuje się do pomocy Wykonawcy w pełnej wymianie kart dla wszystkich osób
objętych Programem jeden raz, w terminie obowiązywania Umowy, w przypadku gdy Wykonawca
będzie takiej wymiany dokonywał. Karty będą wydane przez Wykonawcę bezpłatnie.
1. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zwrócić wszystkie posiadane Karty w przypadku
wypowiedzenia Umowy, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 2, w terminie 14 dni roboczych licząc od
upływu ostatniego dnia wypowiedzenia.
1. Zamawiający dołoży wszelkich starań, żeby zwrócić Wykonawcy karty będące w jego posiadaniu w
przypadku utraty przez Użytkownika statusu Użytkownika karty.
§4
Wynagrodzenie i zasady rozliczeń
1. Strony Umowy ustalają, że cena dostępu do usług rekreacyjno-sportowych objętych Programem przez
jednego Użytkownika wymienionego na liście za okres jednego miesiąca wynosi: ………… zł brutto (słownie:
……………………..).
2. Łączna kwota umowna za wykonanie przedmiotu Umowy stanowić będzie iloczyn ilości Użytkowników i
ceny podanej w ust. 1, w okresie trwania Umowy, jednakże nie może przekroczyć kwoty maksymalnego
wynagrodzenia ……………………….. zł brutto (słownie: ……………………………..).
3. Strony zgodnie ustalają, że minimalna wartość usług zamówionych na podstawie niniejszej umowy przez
Zamawiającego nie może być niższa od kwoty stanowiącej 30 % maksymalnej kwoty brutto wskazanej w
ustępie poprzednim. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu
niewykorzystania maksymalnej wartości umowy, o której mowa w ustępie poprzedzającym
4. Okres Rozliczeniowy będzie obejmował miesiąc kalendarzowy, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy
obejmie okres od dnia 01.11.2020 r.
5. Płatność dotyczyć będzie liczby osób zgłoszonych do korzystania z przedmiotowych usług, zgodnie z
obowiązującą w danym miesiącu kalendarzowym imienną listą pracowników przekazaną Wykonawcy.

6.

Płatność z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi przelewem na konto bankowe wskazane przez
Wykonawcę w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT, z dołu po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.
§5
Cena dostępu do usług sportowo-rekreacyjnych dla członków rodzin i osób towarzyszących
Użytkowników

1. Strony Umowy ustalają, że cena dostępu do usług rekreacyjno-sportowych objętych Programem przez
członka rodziny Użytkownika lub osobę towarzysząca Użytkownika, wynosić będzie za okres jednego
miesiąca:
a) ……. zł brutto w odniesieniu do członka rodziny Użytkownika, który nie ukończył 15 roku życia w
wersji podstawowej,
b) ……….. zł brutto w odniesieniu do członka rodziny Użytkownika, który nie ukończył 15 roku życia w
wersji rozszerzonej,
c) …… zł brutto w odniesieniu do członka rodziny Użytkownika lub osoby towarzyszącej, którzy ukończyli
15 rok życia i nie ukończyli 60 roku życia
d) ……..zł brutto w odniesieniu do członka rodziny Użytkownika lub osoby towarzyszącej Użytkownika,
którzy ukończyli 60 rok życia.

2. Członkami rodzin Użytkownika, o których mowa w ust. 1 są:
a) małżonkowie Użytkownika,
b) dzieci Użytkownika, w tym dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie
w ramach rodzin zastępczych oraz dzieci współmałżonka pozostające na wyłącznym utrzymaniu
Użytkownika.

3. Osobami towarzyszącymi Użytkownika są osoby trzecie wskazane przez Użytkownika, które ukończyły 15
rok życia.

4. Dostęp w wersji podstawowej, o której mowa w ust. 1 pkt. a, powinien zapewniać dostęp członkom rodzin
Użytkowników, którzy nie ukończyli 15 roku życia, co najmniej do basenów, do których dostęp na
podstawie niniejszej umowy mają zapewniony Użytkownicy.

5. Dostęp dla członka rodziny Użytkowników lub osoby towarzyszącej Użytkowników, o którym mowa w ust.
1 pkt. c, powinien zapewniać dostęp członkom rodzin Użytkownika i osobom towarzyszącym Użytkownika,
którzy ukończyli 15 rok życia i nie ukończyli 60 roku życia, do tych samych obiektów sportoworekreacyjnych, do których dostęp na podstawie niniejszej umowy mają zapewniony Użytkownicy.

6. Dostęp dla członka rodziny Użytkowników lub osoby towarzyszącej Użytkowników, o którym mowa w ust.
1 pkt. d, powinien zapewniać dostęp członkom rodzin Użytkownika i osobom towarzyszącym Użytkownika,
którzy ukończyli 60 rok życia, min. do basenów, siłowni, zajęć fitness.

7. Każdy Użytkownik ma prawo do zakupu co najmniej 1 karty dla członka rodziny lub osoby towarzyszącej,
którzy ukończyli 15 rok życia i nieograniczonej liczby kart dla członków rodziny, którzy nie ukończyli 15
roku życia.

8. Zakup kart dla członków rodziny Użytkownika lub osób towarzyszących Użytkownika będzie finansowany
wyłącznie przez Użytkownika, bez finansowego udziału Zamawiającego. Wartości zakupu kart dla członków
rodzin Użytkowników lub osób towarzyszących Użytkowników nie wlicza się do łącznej wartości
przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 2.

9. Ceny dostępu do usług rekreacyjno-sportowych objętych Programem przez członka rodziny Użytkownika
lub osoby towarzyszącej Użytkownika, o których mowa w ust. 1 są stałe przez cały okres trwania niniejszej
Umowy.

10. Wykonawca powinien zapewnić możliwość zakupu kart dla członków rodzin Użytkowników lub osób
towarzyszących Użytkowników bez udziału Wykonawcy, np. poprzez system elektroniczny, z tym
zastrzeżeniem że karty te mogą być następnie dystrybuowane Użytkownikom za pośrednictwem właściwej
jednostki Zamawiającego.
§6
Okres obowiązywania i warunki wypowiedzenia Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony, od 01.11.2020 r. do 31.10.2021r. lub do wyczerpania łącznej
maksymalnej kwoty umownej, o której mowa w § 4 ust. 2 Umowy, w zależności od tego, która z
wymienionych okoliczności nastąpi wcześniej.
2. Każda ze Stron Umowy ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu
wypowiedzenia dla wypowiedzenia dokonywanego przez Zamawiającego oraz trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia, dla wypowiedzenia dokonywanego przez Wykonawcę. Okres wypowiedzenia musi
obejmować pełny okres rozliczeniowy i liczony jest od końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło
wypowiedzenie.
3. Strony są uprawnione do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
okresu rozliczeniowego w przypadku spadku liczby zgłoszonych Użytkowników kart poniżej 100, a w
okresie miesięcy wakacyjnych, tj. lipiec, sierpień, wrzesień poniżej 60.
§7
Kary umowne
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy stronom przysługują kary umowne
w następujących przypadkach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:
1.

a) 10% maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 2, gdy Zamawiający
odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

b) 0,5 % maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 2, za
niedostarczenie Programu w terminie o którym mowa w § 2 ust. 3 za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia.

c) 0,5 % maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 2, za
niedostarczenie kart dla Użytkowników uprawniających do korzystania z usług będących
przedmiotem umowy w terminie o którym mowa w § 2 ust. 4 lub wystąpienie niezależnych od
Zamawiającego nieprawidłowość technicznych uniemożliwiających korzystanie z dostarczonych kart
za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia lub niemożności korzystania z kart.

d) 1 % maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień w
którym liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie aglomeracji Lublin-Świdnik w zakresie
których Wykonawca zapewnia dostęp Użytkownikom, zmniejszy się o co najmniej 3, w stosunku do
liczby tych obiektów wskazanych w Ofercie Wykonawcy, za każdy przypadek zmniejszenia się liczby
obiektów ponad wskazaną w niniejszym punkcie, z zastrzeżeniem pkt. e i f poniżej,

e) 2 % maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień w
którym liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie aglomeracji Lublin-Świdnik w zakresie
których Wykonawca zapewnia dostęp Użytkownikom, zmniejszy się o co najmniej 6, w stosunku do
liczby tych obiektów wskazanych w Ofercie Wykonawcy, za każdy przypadek zmniejszenia się liczby
obiektów ponad wskazaną w niniejszym punkcie, z zastrzeżeniem pkt. f poniżej.

f)

b)

c)
d)

e)

3 % maksymalnej wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 2, za każdy dzień w
którym liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie aglomeracji Lublin-Świdnik w zakresie
których Wykonawca zapewnia dostęp Użytkownikom, zmniejszy się o co najmniej 9, w stosunku do
liczby tych obiektów wskazanych w Ofercie Wykonawcy za każdy przypadek zmniejszenia się liczby
obiektów ponad wskazaną w niniejszym punkcie.
Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego ze wskazaniem, że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów lub podwykonawców.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
Niezależnie od kar umownych określonych w ust.1 Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania do wysokości poniesionej szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
Wymagalność zapłaty kary umownej następuje na podstawie wystawionej przez Zamawiającego i
przesłanej listem poleconym na adres Wykonawcy noty obciążeniowej z 14 - dniowym terminem płatności.
§8
Ochrona Danych Osobowych

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”) od rozpoczęcia stosowania RODO jest:
a) Wykonawca - w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Użytkowników po zebraniu
oświadczeń w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w zakresie i na zasadach opisanych
w ust. 4.
b) Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, do których zwraca się z
informacją o możliwości objęcia Programem. Po odebraniu od tych osób oświadczeń w
przedmiocie przetwarzania danych osobowych na zasadach opisanych w ust. 4, Zamawiający
będzie przetwarzał ich dane osobowe w wyniku powierzenia przez Wykonawcę, na zasadach i w
zakresie określonym w szczególności w ust. 5
Każdy z administratorów danych wskazanych w ust. 1 powyżej odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie
zgodności ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.
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 według jednego z poniższych sposobów:
a) na formularzu online dostępnym pod adresem www przekazanym Użytkownikom przez
Wykonawcę za pośrednictwem Zamawiającego
b) na formularzu papierowym według wzorów zawartych w Załączniku nr 3 do Umowy
Sposób wyrażania przez Użytkowników oświadczeń w przedmiocie przetwarzania danych osobowych wymaga
uprzedniego potwierdzenia przez osoby wskazane w § 10 Umowy za pomocą poczty elektronicznej bądź
pisemnie.
W sytuacji, gdy Zamawiający zbiera w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczenia Użytkowników w
przedmiocie przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej, Zamawiający zobowiązuje się do
przesyłania do Wykonawcy skanów tych oświadczeń w dniu zgłoszenia Użytkownika do Programu.
Na podstawie art. 31 Ustawy i art. 28 RODO (po rozpoczęciu stosowania RODO), Wykonawca powierza
Zamawiającemu do przetwarzania dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym
do wykonania Umowy, a w szczególności w celu zebrania oświadczeń na formularzach, o których mowa w
ust. 3, obsługi reklamacji i wyjaśnień prowadzonych między Wykonawca a Zamawiającym. Powierzenie
przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
stanowiącej Załącznik nr 4 do Umowy, która wiąże Wykonawcę i Zamawiającego, określa przedmiot i czas
trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób,
których dane dotyczą, obowiązki i prawa Wykonawcy.
Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników 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 Umowy.
Po zaprzestaniu korzystania z Programu przez Użytkownika, Wykonawca może przechowywać dane osobowe
Użytkowników w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń
wynikających z niniejszej Umowy.
Odmowa wyrażenia złożenia przez Pracownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w celu realizacji
Umowy lub żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkują jednoczesnym zakończeniem
na koniec bieżącego Okresu Rozliczeniowego udziału w Programie Pracownika, Osoby Towarzyszącej oraz
Dzieci zgłoszonych przez tego Pracownika.
§9
Odstąpienie od umowy i zawieszenie postanowień umowy
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zamawiający może odstąpić Umowy w sytuacji gdy liczba obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie
aglomeracji Lublin-Świdnik w zakresie których Wykonawca zapewnia dostęp Użytkownikom, zmniejszy się
o co najmniej 6 w stosunku do liczby tych obiektów wskazanych w Ofercie Wykonawcy.
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w sytuacji gdy w trakcie obowiązywania Umowy, z przyczyn
niezależnych od wykonawcy (w szczególności o charakterze technicznym, awaria), użytkownicy nie będą

mieli możliwości korzystania z wydanych kart lub wstępu na obiekty sportowo – rekreacyjne w okresie
przekraczającym 24 następujące po sobie godziny.
4. W przypadkach przewidzianych w niniejszym paragrafie Zamawiający może wykonać prawo do odstąpienia
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach je uzasadniających, poprzez
pisemne oświadczenie wysłane drugiej Stronie na adres z komparycji umowy. Postanowienia § 7 ust. 1 lit.
a) mają zastosowanie.
5. W przypadku wprowadzenie przez przepisy powszechnie obowiązujące ograniczeń w korzystaniu z
obiektów zapewniających dostęp do usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia, w szczególności
ograniczeń w związku ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19, które będzie
skutkowało brakiem możliwości zapewnienia pracownikom Zamawiającego dostępu do pełnego zakresu
usług przewidzianych w Programie, w tym nielimitowanego dostępu do co najmniej 40 obiektów sportoworekreacyjnych na terenie aglomeracji Lublin-Świdnik, wykonanie umowy ulega zawieszeniu bez
konieczności składania przez Strony odrębnych oświadczeń w tym zakresie. O fakcie uzasadniającym
zawieszenie Umowy Strony informują się pisemnie lub drogą mailową na adres kontaktowy wskazany w
§11 ust. 1-2 Umowy. W okresie zawieszenia Zamawiający nie uiszcza na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia,
o którym mowa w § 4 Umowy, ani jakichkolwiek innych opłat. O fakcie odzyskania, zgodnie z prawem,
możliwości zapewnienia pracownikom Zamawiającego dostępu do pełnego zakresu usług przewidzianych
w Programie, o którym mowa w § 2 ust. 1 i nast. Umowy, w tym nielimitowanego dostępu do co najmniej 40
obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie aglomeracji Lublin-Świdnik, Wykonawca poinformuje
niezwłocznie Zamawiającego na piśmie lub drogą mailową na adres kontaktowy wskazany w §11 ust. 1-2
Umowy.
6. Okres zawieszenia wykonywania umowy będzie trwać do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w
którym Wykonawca odzyska zgodnie z prawem możliwość zapewnienia pracownikom Zamawiającego
dostępu do pełnego zakresu usług przewidzianych w Programie, o którym mowa w § 2 ust. 1 i nast. Umowy,
w tym nielimitowany dostęp do co najmniej 40 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie aglomeracji
Lublin – Świdnik
7. W okresie zawieszenia wykonywania umowy z przyczyn podanych powyżej, Strony nie ponoszą
odpowiedzialności, w szczególności na zasadach kar umownych, za nie wykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z umowy, za wyjątkiem postanowień niniejszego paragrafu oraz § 8
Umowy.
8. Jeśli z uwagi na zawieszenie wykonaniu umowy z przyczyn wskazanych w niniejszym paragrafie, nie
zostanie osiągnięta minimalna wartość usług, o której mowa w § 4 ust. 3 Umowy, nie będzie się to wiązało z
żadnymi roszczeniami Wykonawcy, w szczególności roszczeniami o charakterze odszkodowawczym.
9. Okres zawieszenia wykonania Umowy skutkować będzie wydłużeniem okresu obowiązywania Umowy,
określonego w § 1 ust. 1 Umowy o okres odpowiadający okresowi zawieszenia wykonania Umowy,
zaokrąglony do pełnych miesięcy w dół (np. zawieszenie 1 miesiąc i 15 dni => wydłużenie o 1 pełny miesiąc
kalendarzowy).
§10
Obowiązki wykonawcy związane z zatrudnianiem osób na podstawie umowy o pracę
1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wymagań zatrudniania przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
czynności w zakresie realizacji zamówienia, które Zamawiający określił na podstawie art. 29 ust. 3a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22) –
zwanej dalej Ustawą.
2. Zamawiający wymaga zapewniania przez cały okres obowiązywania Umowy zatrudniania przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia wskazane w pkt. 3.3 SIWZ.
3. Wykonawca najpóźniej w chwili rozpoczęcia świadczenia, w celu udokumentowania spełnienia
obowiązku, o którym mowa w ust. 2 złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnianiu warunku
dotyczącego zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracownika/-ów na podstawie umowy o
pracę. Oświadczenia te będą następnie składane na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy tego żądania.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
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składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie czynności określonych w „Wykazie
czynności realizowanych w oparciu o umowę o pracę” które wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu.
Niezależnie od postanowień ust. 3, Zamawiający może w każdym czasie realizacji niniejszego zamówienia
kontrolować spełnianie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia osób, o których
mowa w ust. 2. W szczególności może żądać ażeby Wykonawca przedstawił zanonimizowane dokumenty
dotyczące zatrudniania tych osób, w tym: umowy o pracę, formularze potwierdzające zgłoszenie
pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dokumenty potwierdzające opłacanie za tych
pracowników składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wszystkie dokumenty w formie kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
animizacji. Obowiązek zapewnienia zgodności przekazywanych dokumentów z ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), spoczywa na Wykonawcy, z
tym że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania.
Z tytułu naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę postanowień niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:
a) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu oświadczeń, o których mowa w ust. 3 w terminach
tam wskazanym, w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2
za jeden dzień opóźnienia, oddzielnie za każdy taki przypadek.
b) w przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca lub
Podwykonawca nie zatrudniał osoby/osób, o których mowa w ust. 2 lub nastąpiła nieuzasadniona
przerwa w ich zatrudnieniu, w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień uchybienia, oddzielnie za
każdy taki przypadek.
c) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu kompletu dokumentów żądanych przez
Zamawiającego na podstawie ust. 5 w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego żądania,
w wysokości 500 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, oddzielnie za każdy taki przypadek.
Kary umowne, o których mowa w ust. 6 mogą być ze sobą kumulowane i stosowane niezależnie od innych
kar i sankcji przewidzianych w Umowie. Do kar umownych wskazanych w ust. 6 stosuje się postanowienia
§ 7 ust. 3-5.
W przypadku zaistnienia wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
§ 11
Postanowienia końcowe
Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem Umowy będzie sporządzana w formie pisemnej
i dostarczana każdej ze Stron Umowy osobiście, listem poleconym, pocztą kurierską, faksem lub pocztą
internetową na następujące adresy
Wykonawca: .........................................
Zamawiający: Sekcja Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników, ul. Nadbystrzycka 42a, 20-501
Lublin, tel.: 81 538 41 63, e-mail: socjalnypracow@pollub.pl
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i odpowiedzialną
za realizację umowy jest: Katarzyna Jordan-Skoczylas, tel. 81 538 46 89, k.jordan@pollub.pl.
Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym i odpowiedzialną
za realizację umowy jest: .............................................
Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 2 i 3, są upoważnione do dokonywania czynności
związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub
uzupełnienie osób do reprezentacji nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
oświadczenia złożonego drugiej Stronie.
Jakiekolwiek zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zapis ten nie ma
zastosowania w przypadku rozszerzenia przez Wykonawcę zakresu usług objętych Programem. W takim
przypadku Użytkownicy zgłoszeni przez Zamawiającego zostaną o tym poinformowani i będą mogli
korzystać z dodatkowych usług.

6.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy poprzez zawarcie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności w następujących przypadkach: w przypadku ustawowej zmiany w okresie trwania umowy
stawki podatku VAT. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Sekcji Spraw
Socjalno-Bytowych Pracowników Politechniki Lubelskiej, o wprowadzeniu nowych stawek podatku VAT.
7. Ewentualne sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
8. Cesja wierzytelności, przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy, może
nastąpić jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod rygorem nieważności cesji.
9. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa
zamówień publicznych.
10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
11. Załączniki do umowy są jej integralną częścią.
Załączniki:
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Szczegółowym Opisem Zamówienia.
Oferta Wykonawcy.
Formularze oświadczeń Użytkowników w przedmiocie przetwarzania danych osobowych.
Umowa o przetwarzanie danych.
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