Załącznik nr 5
Nr sprawy: 1/USS/2018/KK

PROJEKT
UMOWY Nr ………./………../………./………..
W dniu ……………………… 2018r. w Warszawie pomiędzy:
Skarbem Państwa – Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działającym przy
pomocy Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa, NIP:
701-002-53-24, REGON 140610454 reprezentowanym przez Pana Ernesta Bejdę – Szefa
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………z siedzibą ………………………….., adres: ……..…………,
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w ………………………… pod numerem
KRS
……………………,
NIP:
………………,
REGON
………………….,
reprezentowanym przez:…………………………….. – ………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na „DOSTĘP DO USŁUG
SPORTOWO-REKREACYJNYCH nr sprawy 1/USS/2018/KK w Rejestrze Zamówień
Publicznych, zawarto umowę następującej treści:

1.

§1
Przedmiotem umowy jest zapewnienie dostępu do usług sportowych i rekreacyjnych,
w ramach miesięcznego abonamentu dla funkcjonariuszy i pracowników Zamawiającego,
ich dzieci (dotyczy dzieci do 15 roku życia) – z zastrzeżeniem ust. 7 oraz osób
towarzyszących, zwanych dalej Użytkownikami, na podstawie imiennego karnetu,
tj. w szczególności do:
a) korzystania z całorocznego krytego basenu z wyznaczonymi torami pływackimi,
b) korzystania z siłowni,
c) zajęć fitness,
d) zajęć sztuk walki,
e) korzystania z sauny.

2.

Przedmiot umowy będzie świadczony w obiektach sportowo-rekreacyjnych w co
najmniej następujących miastach:
a) Białystok,
b) Bydgoszcz,
c) Gdańsk,
d) Katowice,
e) Kraków,
f)

Lublin,

g) Łódź,
h) Poznań,
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i)

Rzeszów,

j)

Szczecin,

k) Warszawa,
3.

4.

l) Wrocław.
Przedmiot umowy z zastrzeżeniem ust. 4 będzie świadczony w co najmniej następującej
ilości obiektów sportowo-rekreacyjnych:
a) 25 w Warszawie,
b) 5 w każdym z pozostałych ww. miast.
Usługi sportowo-rekreacyjne wymienione w ust. 1 dostępne będą:
a) w mieście Warszawa – w co najmniej pięciu różnych obiektach sportoworekreacyjnych zaliczanych do ogólnej liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych
wymaganych przez Zamawiającego wskazanych w ust. 3, tj. min. pięć basenów, pięć
siłowni, pięć zajęć fitness, pięć miejsc z sauną, pięć miejsc z zajęciami sztuk walki,
b) w pozostałych miastach w co najmniej jednym obiekcie sportowo-rekreacyjnym
zaliczanym do ogólnej liczby obiektów sportowo-rekreacyjnych wymaganych przez
Zamawiającego wskazanych w ust. 3, tj. min. jeden basen, jedna siłownia, jedne
zajęcia fitness, jedno miejsce z sauną, jedno miejsce z zajęciami sztuk walki.

5.

6.

7.
8.

Przedmiot umowy będzie świadczony na podstawie imiennego karnetu, bez dodatkowych
weryfikacji użytkowników takich jak np.: identyfikacja typu biometrycznego,
potwierdzenie za pomocą SMS, itp. Zamawiający dopuszcza wyłącznie weryfikację
imiennego karnetu na podstawie dokumentu opatrzonego zdjęciem oraz imieniem
i nazwiskiem użytkownika karnetu.
W ramach abonamentu miesięcznego Użytkownicy powinni mieć możliwość korzystania
z różnorodnych usług sportowych i rekreacyjnych, w godzinach otwarcia obiektu
sportowego.
Dziecko (funkcjonariusza lub pracownika CBA) do 15 roku życia uprawnione jest do
korzystania w ramach Programu z obiektów basenowych.
Czas korzystania z zajęć w ramach usług stanowiących przedmiot umowy:
a) korzystania z całorocznego i krytego basenu z wyznaczonymi torami pływackimi –
winien wynosić nie mniej niż 60 minut, liczonych z czasem technicznym
składającym się na czas przed i po korzystaniu z zajęć;
b) korzystania z sauny – winien wynosić nie mniej niż 45 minut, liczonych z czasem
technicznym składającym się na czas przed i po korzystaniu z zajęć;
c) pozostałych usług wymienionych w ust. 1 – winien wynosić nie mniej niż 60 minut,
liczonych z czasem technicznym składającym się na czas przed i po korzystaniu
z zajęć.

9.

Cena imiennego karnetu zapewniającego miesięczny dostęp do korzystania z usług
stanowiących przedmiot umowy w wymaganej przez Zamawiającego minimalnej ilości
obiektów winna obejmować całość świadczenia przedmiotu umowy bez jakichkolwiek
dopłat narzucanych przez umowy pomiędzy Wykonawcą a obiektami sportoworekreacyjnymi lub wynikających z regulaminów wewnętrznych obiektów sportoworekreacyjnych.
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10. Użytkownicy nie powinni być zobligowani do deklaracji korzystania z określonego
obiektu świadczącego usługi sportowe i rekreacyjne.
11. Wykonawca zapewni możliwość wystawienia dwóch faktur VAT za usługę – jednej
z kosztami, które pokrywają Użytkownicy, drugiej – z kosztami pokrywanymi przez
Zamawiającego.
12. Na karnecie nie może widnieć nazwa instytucji (Zamawiającego).
13. Przedmiot umowy określony w ust. 1 i 2 realizowany będzie przez świadczenie dostępu
do usług sportowo-rekreacyjnych na rzecz Użytkowników w ramach tzw. Programu
rekreacyjno-sportowego Wykonawcy, zwanego dalej Programem.
14. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zobowiązanie się, że osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem umowy z
zakresu:
a) przyjmowania comiesięcznych zgłoszeń uczestników programu,
b) wprowadzania zmian związanych z przystępowaniem do programu i rezygnacjami
uczestników,
c) wydawania i przyjmowania kart,
d) rozliczania kosztów i wystawiania faktur związanych z programem,
e) rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Zamawiającego,
f) utrzymywania kontaktu z Zamawiającym,
będą w okresie wykonywania tych czynności zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076 ze zm.);
2) przedłożenie Zamawiającemu, w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie
Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wskazanych poniżej
dowodów (według uznania Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 1:
a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy;
b) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopii umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów będą zawierać imię i
nazwisko pracowników, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu. Pozostałe dane osobowe zamieszczone na przekazywanych kopiach umów,
powinny zostać spseudonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
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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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;
c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami
RODO.
§2
Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 przez okres 36 miesięcy
od dnia podpisania umowy (jednak nie wcześniej niż od dnia 1 października 2018 roku).

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

§3
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wszelkich informacji Zamawiającemu
o dostępnych w ramach przedmiotu umowy usługach i produktach oraz zasadach
korzystania z Programu.
Zakres usług, dostępnych w ramach Programu podany jest na stronie internetowej:
………………………………………………..
Przed rozpoczęciem pierwszego okresu rozliczeniowego Wykonawca, w terminie do
7 dni od dnia przekazania imiennej listy, o której mowa w ust. 4, dostarczy wskazanej
przez Zamawiającego osobie do siedziby lub innego miejsca wskazanego przez
Zamawiającego, określoną liczbę imiennych karnetów uprawniających do korzystania
przez Użytkowników z usług objętych Programem.
Liczba imiennych karnetów ustalona zostanie na podstawie listy sporządzonej przez
Zamawiającego, zwanej dalej Listą, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy nie
później niż dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia świadczenia usług.
Wykonawca w ramach realizacji umowy udostępni wszystkim zgłoszonym przez
Zamawiającego Użytkownikom możliwość nieodpłatnego korzystania z usług
dodatkowych, tzw. rabatów podanych przez Wykonawcę na stronie internetowej:
………………………………………………….
Wykonawca w ramach umowy umożliwi także korzystanie z nowo dostępnych usług
i produktów świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę
w trakcie trwania umowy. Aktualna lista będzie dostępna na stronie internetowej:
…………………………………………………..
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość usług i produktów
objętych Programem.
Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania na żądanie Zamawiającego szczegółowego
zestawienia dotyczącego ilości wejść Użytkowników z podziałem na Warszawę
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9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

1.

i pozostałe miasta wymienione w § 1 ust. 2, najpóźniej do końca miesiąca po
zakończeniu okresu rozliczeniowego.
Wykonawca nie będzie ograniczał możliwości rezygnacji oraz ponownego zakupu
karnetu przez Użytkowników obowiązkowym okresem karencji oraz nie będzie pobierał
dodatkowej opłaty za wydanie duplikatów kart w przypadku ich utraty bądź zagubienia.
§4
Zamawiający zobowiązuje się do przesyłania zmodyfikowanej Listy Użytkowników
objętych Programem do 20-tego dnia każdego miesiąca, przed rozpoczęciem każdego
kolejnego okresu rozliczeniowego (zawierającej zmiany typu: włączenia
nowe/wyłączenia).
W przypadku, gdy Zamawiający nie prześle zmodyfikowanej Listy w ustalonym
terminie, Wykonawca ma prawo wystawić fakturę za dany okres rozliczeniowy zgodnie
z ostatnią otrzymaną Listą.
Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników, objętych Programem
o konieczności posiadania podczas wizyty w obiekcie sportowo – rekreacyjnym
imiennego karnetu oraz dokumentu tożsamości ze zdjęciem pozwalającym na
weryfikację Użytkownika.
W przypadku zaginięcia imiennego karnetu lub nieumyślnego utracenia go przez
Użytkownika, na pisemne zgłoszenie ze strony Zamawiającego w formie oświadczenia
o zaginięciu i wniosku o duplikat przesłany drogą elektroniczną, Wykonawca
zobowiązuje się w terminie do 14 dni kalendarzowych dostarczyć Zamawiającemu
duplikat imiennego karnetu.
Zamawiający zobowiązuje się do pomocy Wykonawcy w pełnej wymianie imiennych
karnetów dla wszystkich Użytkowników objętych Programem, w przypadku gdy
Wykonawca będzie takiej wymiany dokonywał.
Imienne karnety oraz duplikaty imiennych karnetów będą wydawane i dostarczane przez
Wykonawcę bezpłatnie.
Imienny karnet nie może być odsprzedawany lub przekazywany osobom
nieuprawnionym do korzystania z niego w myśl zapisów umowy.
§5
Strony umowy ustalają, że koszt dostępu do Programu przez jednego Użytkownika
wymienionego na Liście, za okres rozliczeniowy za osobę, zgodnie z Formularzem
ofertowym Wykonawcy, wynosi:

1) dla funkcjonariusza i pracownika za:
wartość brutto ……………. złotych, (słownie: …………………. . złotych),
2) dla dziecka (funkcjonariusza/ pracownika) do 15 roku życia za:
wartość brutto ……………. złotych, (słownie: ………………….. złotych),
3) dla osoby towarzyszącej (funkcjonariusza/ pracownika) za:
wartość brutto ……………. złotych, (słownie: …………………… złotych).
2. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w niniejszej umowie jest jeden miesiąc
kalendarzowy.
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3.

W przypadku, gdy świadczenie usług przez Wykonawcę obejmować będzie niepełny
okres rozliczeniowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

4.

Po upływie okresu rozliczeniowego Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo
Zamawiającemu fakturę VAT.

5.

Wykonawca zapewni możliwość wystawienia dwóch faktur VAT za usługę – jednej
z kosztami, które pokrywają Użytkownicy, drugiej – z kosztami pokrywanymi przez
Zamawiającego.

6.

Za przedmiot umowy Zamawiający będzie płacił przelewem na konto wskazane na
fakturze przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7.

Za dzień zapłaty należności uważa się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia
przelewu bankowego.

8.

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z umowy.
§6

1.

Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy Zamawiający zalega z płatnościami powyżej 30 dni.

2.

Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy, za 7-dniowym okresem
wypowiedzenia, w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z jej
postanowień, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do należytego
wykonywania umowy.

3.

W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2,
Zamawiający naliczy Wykonawcy, tytułem kar umownych, kwotę stanowiącą
równowartość iloczynu 2000 złotych i liczby miesięcy, w których umowa nie będzie
realizowana, w związku z jej wypowiedzeniem przez Zamawiającego.

4.

Strony ustalają karę umowną w wysokości 2000 zł – z tytułu niezatrudnienia przez
Wykonawcę osoby, wykonującej czynności objęte przedmiotem zamówienia określone
w § 1 ust. 14 na umowę o pracę za każdy przypadek niezatrudnienia.

5.

W razie zaistnienia 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.

6.

Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, za 7-dniowym
wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, w przypadku braku
środków finansowych przewidzianych na realizację niniejszej umowy w latach
budżetowych 2019 - 2021.

7.

Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu
wynagrodzenia.
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1.

§7
Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem umowy będzie sporządzana
w formie pisemnej i dostarczana każdej ze stron umowy, za pośrednictwem poczty
kurierskiej lub listem poleconym, ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, na następujące
adresy:
1) Wykonawca: ………………………………………………..,
2) Zamawiający: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Al. Ujazdowskie 9, 00-583
Warszawa.

2.

Osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym, w tym
przyjmowania comiesięcznych zmian (włączeń/wyłączeń) w ramach wykonania umowy,
jest: ……………………………………………………………………. .

3.

Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą, w tym do
zatwierdzania Listy uczestników Programu, jest: ………………………………….

4.

Zmiana danych kontaktowych osób wymienionych w ust. 2 i 3 dokonywana będzie
poprzez powiadomienie drugiej Strony umowy i nie powoduje konieczności sporządzania
pisemnego aneksu do umowy.

1.
2.

1.

§8
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) do umowy pod rygorem
nieważności.
Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku rozszerzenia Programu przez Wykonawcę.
W takim przypadku Użytkownicy zgłoszeni przez Zamawiającego zostaną o tym
poinformowani i będą mogli korzystać z dodatkowych usług.
§9
Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w poufności wszelkich informacji,
jakie uzyskały w związku z wynegocjowaniem, zawarciem, wykonywaniem
(wykonaniem) lub rozwiązaniem umowy, co do których mogą powziąć podejrzenie, że są
poufnymi informacjami lub, że jako takie są traktowane przez drugą Stronę.

2.

W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, przed jej
ujawnieniem lub uczynieniem dostępną, Strona zwróci się do drugiej Strony o wskazanie,
czy informację tę ma traktować jako poufną.

3.

Każda ze Stron obowiązana jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania
postanowień niniejszego paragrafu przez swoich pracowników oraz osoby działające
na jej zlecenie lub w jej interesie, bez względu na podstawę prawną związku tych osób
ze Stroną.

1.

§ 10
W czasie obowiązywania umowy Wykonawca będzie spełniać wymagania prawne
określone RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
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2.

3.

z 2018 poz. 1000), zwanej dalej „Ustawą”, a także innymi przepisami prawa w celu
prawidłowego wykonania umowy.
Wykonawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO w
odniesieniu do danych osobowych wszystkich Użytkowników, po zebraniu oświadczeń
Użytkowników w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w zakresie i na
zasadach opisanych w niniejszej umowie.
Wykonawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do
realizacji umowy na podstawie oświadczenia Użytkowników w przedmiocie
przetwarzania danych osobowych złożonego przed zgłoszeniem udziału w Programie na
formularzu papierowym według wzoru dostarczonego przez Wykonawcę, który stanowi
załącznik nr … do niniejszej umowy.

4. Zamawiający zbiera w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczenia Użytkowników w
przedmiocie przetwarzania danych osobowych w wersji papierowej.
5. Wykonawca zawrze z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy, a
w szczególności w celu przetwarzania danych osobowych zawartych w oświadczeniach
na formularzach, o których mowa w ust. 3, obsługi reklamacji i wyjaśnień prowadzonych
między Wykonawcą a Zamawiającym, w której treści zostanie uwzględniona specyfika
uregulowań prawnych związanych z realizacją przez Zamawiającego obowiązku ochrony
danych osobowych. Umowa określi przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i
cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą,
obowiązki i prawa Wykonawcy.
6. 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 usługi w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.
7. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom w niezbędnym zakresie dane osobowe, o
których mowa w ust. 2, o ile jest to konieczne do realizacji niniejszej umowy.
Powierzenie danych osobowych następuje wyłącznie na czas korzystania przez
Użytkownika, którego dane dotyczą, z usług objętych niniejszą umową. Zamawiający ma
prawo weryfikacji wywiązywania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w
zdaniu poprzednim, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w § 6 ust. 2.
8. 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.
9. Odmowa złożenia przez pracownika/funkcjonariusza oświadczenia, o którym mowa w ust.
2, w celu realizacji umowy lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych
skutkują jednoczesnym zakończeniem na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego
udziału w Programie pracownika/funkcjonariusza, osoby towarzyszącej oraz dzieci
zgłoszonych przez tego pracownika/funkcjonariusza. .
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
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2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami przy realizowaniu przedmiotu
umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia,
będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę wraz załącznikami sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których
cztery otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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