świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników MPGK SP. z o.o. w Stargardzie

WZÓR UMOWY nr EZ-ZR…………
zawarta .................... 2018 r. w Stargardzie pomiędzy:
Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie, ul. Stefana Okrzei 6,
73-110 Stargard, NIP 854-001-15-20, Regon 631257822,
zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:
.......................................................................................................................................,
a
.........................................................................................................................................
o świadczenie usług dostępu do obiektów
dla pracowników MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie.

i

zajęć

sportowo

–

rekreacyjnych

Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.

1.
2.
a)

b)
c)

d)

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart
identyfikacyjnych dla pracowników Zamawiającego, MPGK Sp. z o.o. w Stargardzie, zwanych
dalej Użytkownikami.
Do zakresu przedmiotu umowy należy:
zapewnienie Użytkownikom możliwości korzystania z zajęć sportowo-rekreacyjnych,
o zróżnicowanym charakterze, obejmujących w minimalnym zakresie takie zajęcia jak: aqua
aerobic, basen, fitness, grota solna, indoor cycling, jacuzzi, joga, lodowisko w okresie zimowym,
nordic walking, pilates, sauna, siłownia, spinning, squash, sztuki walki, ścianka wspinaczkowa,
taniec, zumba,
zapewnienie dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych na terenie całego kraju,
w tym co najmniej 3 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Stargard.
umożliwienie korzystania z nowo dostępnych usług w ramach pakietu, świadczonych przez
podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie trwania umowy. Aktualna lista
usług oraz obiektów będzie zawsze dostępna na stronie internetowej Wykonawcy. Dostęp do
nowych usług nie spowoduje wzrostu cen jednostkowych wskazanych w ofercie,
zapewnienie dostępu do obiektów bez limitu czasowego, chyba że takie limity zostały nałożone
przez same podmioty prowadzące te obiekty.

3. Wymagany jest dostęp do obiektów sportowych o charakterze open, przez co rozumie się brak
jakichkolwiek ograniczeń w korzystaniu z obiektów sportowych i oferowanych przez nie usług
przez 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem ograniczeń, wynikających z obowiązujących na terenie tych
obiektów godzin pracy, regulaminów i grafików.
4. Świadczenie usług, o których mowa w ust.1, odbywać się będzie w co najmniej w sześciu
programach:
a) Program I - Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z dowolnie wybranego obiektu lub
formy aktywności sportowej i rekreacyjnej zgodnie z liczbą wejść na karnecie.
Liczba wejść na karcie Programu II wynosi 30 wizyt w miesiącu,
b) Program II - Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z dowolnie wybranego obiektu lub
formy aktywności sportowej i rekreacyjnej zgodnie z liczbą wejść na karnecie,
Liczba wejść na karcie Programu II wynosi 15 wizyt w miesiącu,
c) Program III - Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z dowolnie wybranego obiektu lub
formy aktywności sportowej i rekreacyjnej zgodnie z liczbą wejść na karnecie,
Liczba wejść na karcie Programu III wynosi 10 wizyt w miesiącu,

1

świadczenie usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych dla pracowników MPGK SP. z o.o. w Stargardzie

d) Program IV - Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z dowolnie wybranego obiektu lub
formy aktywności sportowej i rekreacyjnej zgodnie z liczbą wejść na karnecie,
Liczba wejść na karcie Programu IV wynosi 8 wizyt w miesiącu,
e) Program V - Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z dowolnie wybranego obiektu lub
formy aktywności sportowej i rekreacyjnej zgodnie z liczbą wejść na karnecie,
Liczba wejść na karcie Programu V wynosi 6 wizyt w miesiącu,
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Szacowana liczba Użytkowników, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w:
Programie I - ............... Użytkowników
Programie II - ............... Użytkowników
Programie III- ………… Użytkowników
Programie IV- ……………Użytkowników
Programie V - ………….. Użytkowników

6. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zmiany zgłoszonej liczby
Użytkowników, w cyklach miesięcznych jak również zmiany wyboru Programu przez
pracowników Zamawiającego.
7. Podana liczba Użytkowników może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego
i jest jedynie liczbą szacunkową niezbędną do skalkulowania oferty Wykonawcy. Zamawiający
zastrzega możliwość nieskorzystania z usług sportowo-rekreacyjnych przez podaną liczbę
Użytkowników, co nie uprawnia Wykonawcy do występowania z jakimkolwiek roszczeniami
wobec Zamawiającego.
8.

Wykonawca jest świadomy iż rzeczywista liczba Użytkowników dla których będą wystawione
Karty wynika z aktualnych potrzeb Użytkowników i będzie ustalana dla każdego okresu
rozliczeniowego. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze.

9. Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie okazania imiennej karty
identyfikacyjnej Użytkownika lub innych narzędzi służących do identyfikacji oraz potwierdzenia
tożsamości za pomocą okazania dokumentu ze zdjęciem. Zamawiający nie dopuszcza innych
sposobów weryfikacji Użytkowników.
10. Użytkownicy nie są zobowiązani do posiadania jakiegokolwiek urządzenia mobilnego
w celu uzyskania dostępu do usług.
§2
Okres obowiązywania
Umowa będzie obowiązywać od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia do dnia 30 czerwca 2018 r.
i od 1 września 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

1.
2.
3.
4.

§3
Zobowiązania Zamawiającego
Zamawiający zobowiązuje się do przesłania aktualnej imiennej listy Użytkowników
Programu I, II, III, IV, V na minimum 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem każdego
miesiąca kalendarzowego, w którym będą świadczone usługi.
Karty zostaną wydane w terminie .. dni od dnia zawarcia niniejszej umowy i przesłania
Wykonawcy imiennej listy pracowników.
Karty zostaną dostarczona na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.
W przypadku gdy Karty zostaną dostarczona w trakcie miesiąca kalendarzowego, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za korzystanie z kar w wysokości proporcjonalnej do czasu
pozostałego do końca miesiąca kalendarzowego.

§4
Zobowiązania Wykonawcy
1. W ramach świadczenia usług Wykonawca zapewni Użytkownikom korzystanie z obiektów
sportowych zgodnie z liczbą wejść z wybranym przez Użytkownika Programie.
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2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Użytkownikom wszelkich informacji
o dostępnych w Programach usługach i produktach oraz zasadach korzystania z Programu, w
porozumieniu i za zgodą Zamawiającego lub za jego pośrednictwem.
3. Najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego, w którym będą
świadczone usługi, Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego określoną liczbę kart
identyfikacyjnych lub innych narzędzi do identyfikacji, uprawniających wskazanych
w §3 ust.1 Użytkowników, do korzystania z usług Programu I, II, III, IV,V
4. Wszystkie koszty związane z wykonaniem i dostarczeniem kart lub innych narzędzi
identyfikacyjnych służących do weryfikacji Użytkowników ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca w ramach umowy umożliwi także korzystanie z nowo dostępnych usług.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w trakcie trwania umowy dostęp do ................ obiektów
zlokalizowanych w miastach wojewódzkich oraz powiatowych na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym minimum do 3 obiektów łącznie na terenie Miasta Stargard.
7. W zakresie 3 obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Stargard i Województwa
Zachodniopomorskiego Wykonawca winien zapewnić łącznie minimum 30 obiektów oferujących
co najmniej 1 rodzaj zajęć sportowo – rekreacyjnych nieodpłatne (tzn. bez konieczności
ponoszenia przez użytkownika dodatkowych kosztów).
8. Wykaz obiektów, o których mowa w ust 7, stanowi załącznik do niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać Zamawiającemu informację o ilości pracowników
Zamawiającego, którzy korzystali w danym okresie rozliczeniowym z usług Wykonawcy.
Informacja będzie przesyłana do każdego .. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu rozliczeniowym, na adres email: ……………
§5
Wynagrodzenie
1. Łączna maksymalna kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty brutto:
45000,00 za realizację przedmiotu umowy(słownie: czterdzieści pięć tysięcy, w tym
obowiązujący podatek VAT.
2. Całkowity koszt dostępu do Programu I za okres jednego miesiąca kalendarzowego, przez:
a) pracownika wynosi brutto ............zł (słowne: ..... złotych), w tym obowiązujący podatek VAT,
3. Całkowity koszt dostępu do Programu II za okres jednego miesiąca kalendarzowego przez:
a) pracownika wynosi brutto .......zł (słowne: ..... złotych), w tym obowiązujący podatek VAT,
4. Całkowity koszt dostępu do Programu III za okres jednego miesiąca kalendarzowego przez:
a)pracownika wynosi brutto .......zł (słowne: ..... złotych), w tym obowiązujący podatek VAT,
5. Całkowity koszt dostępu do Programu IV za okres jednego miesiąca kalendarzowego przez:
a) pracownika wynosi brutto .......zł (słowne: ..... złotych), w tym obowiązujący podatek VAT,
6. Całkowity koszt dostępu do Programu V za okres jednego miesiąca kalendarzowego przez:
a) pracownika wynosi brutto .......zł (słowne: ..... złotych), w tym obowiązujący podatek VAT,
7. Kwota, jaką Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiadać będzie sumie iloczynów wszystkich
wydanych kart dla każdego z Programów oraz cen, o których mowa w ust. 2-6
8. Ceny, o których mowa w ust. 2-6 obejmują wszelkie koszty Wykonawcy związane
z realizacją Umowy i nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy.
9. Zamawiający zapłaci tylko za rzeczywiście wystawione i zamówione karty na rzecz
Użytkowników.
10. Wynagrodzenie będzie płatne w okresach miesięcznych „z dołu”, w terminie 30 dni od
przedłożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikiem (zestawieniem)
zawierającym imienną listę Użytkowników.
11. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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§6
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w sytuacji
powtarzających się przypadków niewykonania lub nienależytego wykonywania przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy.

2. Zamawiającemu
wypowiedzenia,
przypadkach:

przysługuje prawo rozwiązania umowy, bez zachowania okresu
bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w następujących

a) gdy wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe,
b) gdy wobec Wykonawcy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może
natomiast żądać odszkodowania i kar umownych.
§7
Kary umowne
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy,
niezależnie od możliwości odstąpienia od umowy, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia
kary.
w wysokości 1% maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto(§5 ust. 1), o której mowa w §5 ust.1.
za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy lub jej

rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % maksymalnej kwoty
wynagrodzenia brutto umowy (§5 ust. 1)

3. Stwierdzenie nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy określi Zamawiający
w sporządzonym na tą okoliczność protokole, którego jeden egzemplarz prześle Wykonawcy.

4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody.

5. Kary umowne kumulują się i są naliczane niezależnie od siebie.
6. Kary umowne staja się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia.
§8
Siła wyższa
1. Strony będą zwolnione z odpowiedzialności za niewykonywanie swoich zobowiązań zawartych
w umowie z powodu siły wyższej wyłącznie w okresie jej trwania.

2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz którejkolwiek
ze stron, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia jego
szkodliwym następstwom.

3. Strona może powołać się na przesłankę siły wyższej jedynie wówczas, gdy poinformuje o jej
wystąpieniu drugą stronę na piśmie w ciągu 3 dni od jej zaistnienia.
§9
Reklamacje
1. Reklamacje co do wykonywania umowy Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wykonawcy na
piśmie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania informacji będącej podstawą reklamacji.
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2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, strony będą wspólnie w drodze
negocjacji dążyć do jego rozwiązania.

3. Sprawy sporne nie dające się rozwiązać w drodze negocjacji będą rozstrzygane przez Sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§10
Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy
Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy oraz za przekazywanie informacji
o realizacji przyjętego zamówienia, będą:
a) ze strony Zamawiającego:
Anna Janas, tel. 519-546-923,.e-mail: anna.janasl@mpgk.stargard.pl,
Iwona Kuziel, tel. 519-546-922, e-mail: iwona.kuziel@mpgk.stargard.pl.
.
b) ze strony Wykonawcy
......................................, tel ......................e-mail: ...............
§ 11
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca realizuje przetwarzanie danych osobowych jako podmiot, któremu Zamawiający,
jako administrator danych, powierzył przetwarzanie danych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

2. W wypadku przetwarzania danych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub

niezgodnie z umową Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego
i wobec osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe, na zasadach określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w Kodeksie cywilnym.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych zmian
związanych z realizacją umowy.

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać żadnych cesji uprawnień i
obowiązków związanych z realizacją niniejszej umowy.

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

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego (t.j. Dz. U. 2014r., poz.121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa otrzymuje
Zamawiający i jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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