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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 
                     

WZÓR UMOWY 
UMOWA NR BZP-………/2018 

 
Zawarta w dniu ........................ 2018 roku w Krakowie pomiędzy : 
 
Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-157), 
Plac Jana Matejki 13, NIP : 675-00-07-570, reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa 
Rektora Uczelni - prof. Stanisława Tabisza przez :  
Kanclerza Uczelni -  dr Jolantę Ewartowską 
przy kontrasygnacie Kwestora Uczelni - mgr Jacka  
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym” 
a 
Firmą ……………… z siedzibą w ………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w …………………………… Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS, o kapitale zakładowym ………. zł, 
posiadającą nr REGON …………………….., NIP …………………… reprezentowaną przez :  
........................................................................................................................................................ 
*(w.w. zapisy dot. identyfikacji Wykonawcy będą miały zastosowanie w przypadku wyboru 
Wykonawcy będącego osobą prawną) 
 
alternatywnie, w przypadku osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą (w przypadku 
spółki cywilnej zamawiający uwzględni obydwu wspólników bądź ich pełnomocnika) zastosowanie 
będą miały zapisy: 
…………………… prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą …………………                 
z siedzibą  ……………..…, REGON ………….., NIP ……………………, 
 
zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 
Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986). 
                                                                   

§ 1. 
 
1. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć 100 sztuk karnetów miesięcznie dla 
pracowników Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 10 karnetów dla 

dzieci do lat 14 oraz 10 karnetów dla osób towarzyszących (zwani dalej użytkownikami) 
uprawniających do korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz usług 
rekreacyjnych  i sportowych. Karnety będą miały postać imiennych kart dających możliwość 
skorzystania z usługi w danym obiekcie sportowo-rekreacyjnym i służących weryfikacji 
użytkowników. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

2. Łączna liczba  karnetów miesięcznie, o której mowa w ust. 1, jest szacunkiem dokonanym 
na podstawie aktualnego zainteresowania pracowników tą formą rekreacji. Zamawiający ma 
prawo do zmiany wymienionej w ust. 1 łącznej ilości karnetów polegającej na : 

a) zmniejszeniu liczby zamawianych karnetów o maksymalnie 60 karnetów miesięcznie, 

b) zwiększeniu liczby zamawianych karnetów o maksymalnie 60 karnetów miesięcznie. 
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3. Karnety winny upoważniać użytkownika do wejścia oraz korzystania z usług w obiektach 
sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na obszarze całego kraju.  

4. Karnety winny upoważniać użytkownika do : 

a) wejścia do obiektów sportowo-rekreacyjnych takich jak: basen, lodowisko, ścianka 
wspinaczkowa, korty do squasch, itp. 

b) udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych takich jak: aerobic/fitness, pilates, sauna, 
siłownia, sztuki walki, taniec, joga, nordic walking, grota solna, itp.  

5. Przez pojęcie obiekt sportowo-rekreacyjny należy rozumieć oddzielne miejsce, gdzie 
świadczone są przedmiotowe usługi sportowo-rekreacyjne. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu nie mniej niż 
……………… obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie małopolski, w tym ……                          
w Krakowie, …….w Niepołomicach, ……….w Wieliczce, …….w Chrzanowie, ………..                   
w Olkuszu, ………..w Oświęcimiu, ……..w Myślenicach, ……..w Skawinie, zgodnie ze 
złożoną ofertą Wykonawcą, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.  

8. Dostęp do obiektów ma mieć charakter nielimitowany tj. dający możliwość korzystania              
z różnych usług w różnych obiektach sportowo-rekreacyjnych tego samego dnia, tygodnia 
czy miesiąca bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji. Zamawiający wymaga, aby 
obiekty sportowo-rekreacyjne udostępnione Zamawiającemu posiadały przystosowanie do 
obsługi osób niepełnosprawnych. 

9. Dostęp do obiektów ma mieć charakter nieograniczony czasowo tj. dający możliwość 
korzystania z usług bez limitu czasowego, w pełnym zakresie godzin ich otwarcia, chyba że 
limity czasowe są nałożone bezpośrednio przez obiekty sportowo-rekreacyjne przy czym 
taki limit nie może być krótszy niż 45 minut; wyjątkiem są sauny. 

10. Karnet wystawiony przez Wykonawcę ma mieć formę imiennej karty ważnej po 
okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Autoryzacja użytkownika w obiektach 
odbywać się będzie tylko na podstawie okazania karnetu i ewentualnie potwierdzeniu 
tożsamości za pomocą dokumentu ze zdjęciem (dowód, prawo jazdy, paszport, legitymacja 
uczniowska), a w przypadku dzieci na podstawie okazania karnetu. Zamawiający nie 
dopuszcza innych sposobów weryfikacji użytkowników karnetów  

11. Zamawiający przekaże Wykonawcy tylko listę imion i nazwisk w celu wykonania 
zamówienia. Wykonawca nie jest uprawniony do pobierania od pracowników 
Zamawiającego i ich osób towarzyszących żadnych innych danych. 

12. Zamawiający nie dopuszcza dodatkowych opłat związanych z weryfikacją 
użytkowników w obiektach sportowo-rekreacyjnych. 

13. Zamawiający informuje, że w stosunku do pracowników i ich dzieci przewiduje 
dofinansowanie ceny brutto każdego karnetu w wysokości określonej w obowiązującym u 
niego regulaminie świadczeń socjalnych. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
pełnopłatnego dostępu do karnetów dla osób nieobjętych dofinansowaniem, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. 

 
§ 2. 

 
1. W terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy Zamawiający przekaże 
Wykonawcy informację o ilości karnetów jakie Wykonawca winien wystawić, w formie 
imiennej listy użytkowników karnetów, a Wykonawca dostarczy do siedziby 
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Zamawiającego karnety zgodnie z imienną listą, w terminie 3 dni roboczych od dnia jej 
przekazania. 
2. Zamawiający dołoży wszelkich starań, żeby zwrócić Wykonawcy karnety będące w jego 
posiadaniu w przypadku utracenia prawa do korzystania z karnetu, o którym mowa w § 1 3. 
Zamawiający zobowiązuje się do przesłania aktualnej listy użytkowników posiadających 
prawo do karnetów, o których mowa w § 1, na minimum 10 dni roboczych przed 
rozpoczęciem każdego kolejnego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy Zamawiający 
nie prześle aktualnej listy w ustalonym w Umowie terminie, Wykonawca ma prawo 
wystawić fakturę za dany okres rozliczeniowy zgodnie z ostatnim otrzymanym 
zamówieniem. 
4. W przypadku, gdy w obiekcie sportowo-rekreacyjnym, z którego będzie korzystał 
użytkownik obowiązuje rezerwacja wizyt, użytkownik dokonuje rezerwacji wizyt bez 
pośrednictwa Zamawiającego. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do pomocy Wykonawcy w pełnej wymianie karnetów dla 
wszystkich osób objętych umową, w przypadku gdy Wykonawca będzie takiej wymiany 
dokonywał. Karnety będą wydane przez Wykonawcę bezpłatnie. 
6. Wykaz obiektów, w których realizowana będzie przedmiotowa umowa stanowi załącznik 
nr 1 niniejszej umowy. 

 
§ 3. 

 
1. Termin realizacji umowy : od 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku. 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia realizacji 
zamówienia, o którym mowa w ust. 1, ze względu na prowadzone postępowanie 
przetargowe. 
 

§ 4. 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zobowiązany jest 
do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w maksymalnej wysokości : 
- wartość netto : …………………. zł (słownie : ……………………………………………………), 
- podatek VAT w wysokości ….. %, 
- wartość brutto : …………………….. zł (słownie : ………………………………….…………….). 
2. Ceny jednostkowe za 1 karnet dla pracownika, osoby uprawnionej określa zestawienie 
cenowe, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na jego rachunek w terminie do 30 
dni od dnia otrzymania faktury.  
4. Faktura obejmuje wyłącznie osoby wykazane przez Zamawiającego na comiesięcznych 
listach przekazanych przez e-mail Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 niniejszej umowy 
(prawo do zmniejszenia lub zwiększenia liczby karnetów). 
5. W przypadku nieterminowej płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za 
każdy dzień zwłoki   w zapłacie. 
6. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

 
§ 5. 

 
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jest: 
a. Wykonawca –  w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Uczestników 
Programu; 
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b. Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych pracowników wskazanych 
przez niego jako osoby uprawnione do korzystania z usług świadczonych na podstawie 
zamówienia. 

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

3. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych 
osobowych Uczestników Programu zgodnie z Rozporządzeniem RODO, w szczególności 
do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych celu prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca przetwarza dane osobowe Uczestników Programu na podstawie zgody 
osoby, której dane dotyczą, wyrażonej przed przystąpieniem do Programu. 

5. Wykonawca będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników Programu 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 zamówienia. 

6. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych nie uregulowane w niniejszym paragrafie 
zostaną ustalone w drodze operacyjnej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
§ 6. 

 
1. Osobą do kontaktu w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z ramienia 
Zamawiającego jest: p. Grażyna Baran - Dział Spraw Pracowniczych tel. (12) 299-20-28,                   
e-mail : gbaran@asp.krakow.pl; a w przypadku niemożności skontaktowania się z nią: mgr 
Monika Maj - Kierownik Działu Spraw Pracowniczych tel. (12) 299-20-82, e-mail : 
mmaj@asp.krakow.pl 
 
2. Osobą do kontaktu w zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z ramienia 
Wykonawcy jest/są :  
- ……………………………………………tel. …………………, e-mail : ………………………... 
 

§ 7. 
 

1. Wszelkie zmiany umowy będą wymagały formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 
nieważności takich zmian. 
2. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszcza 
zmiany umowy w następujących okolicznościach : 
a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana następstwem 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy   
i które nie wynikają z winy żadnej ze stron, 

b) wystąpienia zdarzeń określanych jako „siła wyższa”, których nie można było przewidzieć 
w chwili podpisania niniejszej umowy i które nie wynikają z winy żadnej ze stron, 

c)  zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
d)  zmiany stawki podatku VAT, która następuje z mocy prawa, 
e) zmiany dotyczącej osób reprezentujących strony, z uwagi na niezależne od stron 

okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne), 
f)  zmian teleadresowych stron umowy określonych w niniejszej umowie, 
g)  zmian postanowień niniejszej umowy będących konsekwencjami zmian organizacyjnych 
na Uczelni, 
h) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji prac,  
i) zmiany podwykonawstwa - powierzenie podwykonawcom innej części prac niż wskazana 

w ofercie Wykonawcy. 

mailto:gbaran@asp.krakow.pl
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3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana 
nr rachunku bankowego), 
b) zmiana osób/pracowników, dla których będą wydawane karnety. 
 

§ 8. 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) W przypadku odstąpienia od umowy w całości przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia netto wskazanego               
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

b) W przypadku odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy 
przez Zamawiającego zgodnie z § 9 ust. 2 - w wysokości 10 % od kwoty stanowiącej 
różnicę pomiędzy wynagrodzeniem netto wskazanym w § 4 ust. 1 umowy                                     
a wynagrodzeniem netto za część przedmiotu umowy wykonanego i odebranego przez 
Zamawiającego;  

c) W przypadku nieterminowego dostarczenia do Zamawiającego wszystkich karnetów                     
w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia;  

d) W przypadku zmniejszenia ogólnej  liczby obiektów na terenie małopolski, lub                              
w przypadku zmniejszenia liczby obiektów wskazanych w poszczególnych 
miejscowościach - w wysokości 200 zł za każdy jeden obiekt poniżej ilości wskazanej                  
w § 1 ust. 7 umowy; 

e) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zdarzenia polegającego na faktycznej 
niemożliwości korzystania przez użytkowników z usług w pełnym zakresie wynikającym 
z niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub w przypadku 
naruszenia przez Wykonawcą innych postanowień umowy – w wysokości 100 zł za 
każdy stwierdzone zdarzenie lub przypadek. 

2. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty należnych 
kar umownych z kwoty wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy, 
począwszy od wynagrodzenia należnego bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia 
lub przypadku uzasadniającego naliczenie kar. Przed dokonaniem potrącenia 
Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę o wysokości i podstawie 
naliczonych kar umownych. 

3. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem 
skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 
§ 9. 

 
1.  Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych   
w Kodeksie cywilnym. 

2. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w następujących 
sytuacjach :  

a) Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym:  
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- W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczył przedmiotu dostawy zgodnie                                         
z postanowieniami SIWZ   i złożoną ofertą,  

- w przypadku co najmniej trzykrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego zdarzenia 
polegającego na faktycznej niemożliwości korzystania przez użytkowników z usług w 
pełnym zakresie wynikającym z niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub w przypadku co najmniej trzykrotnego naruszenia przez Wykonawcą 
innych postanowień umowy;  

- w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, w szczególności 

powtarzających się reklamacji dotyczących faktycznej niedostępności, złej jakości 

świadczonych usług lub naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z 

ustawy o ochronie danych osobowych oraz umowy.  

- w przypadku zmniejszenia liczby obiektów na terenie małopolski poniżej minimalnego 
pułapu za który otrzymane zostały punkty w kryterium „Ilość obiektów na terenie 
województwa małopolskiego” z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

- w przypadku gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,  

- w przypadku gdy zostanie wydane postanowienie, o wszczęciu egzekucji z majątku 
Wykonawcy lub zabezpieczenia majątku Wykonawcy. 

b) Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenie niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo, oprócz tytułów wymienionych w Kodeksie cywilnym, odstąpić 
od niniejszej umowy także w każdym przypadku jej niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                                   
o zaistnieniu powyższych okoliczności.  

4. Oświadczenie o  wypowiedzeniu Umowy lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić                  
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 
uzasadnienie. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w art. 145 ust. 1 
ustawy - Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji nie stosuje się zapisów umowy                  
o karach. 

 
§ 10. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
 
 

§ 11. 
 

Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 12. 
 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać żadnych wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy, w tym również odsetek za zwłokę. 
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§ 13. 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla każdej ze stron. 
 
             ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA  
 

 
 
 


