
K-ZP.251.B.36.2021  Załącznik nr 3 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

I. Przedmiot umowy:  

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dla Zamawiającego polegających na zapewnieniu 

dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych na terenie Polski.  

2. Świadczeniem usług zostaną objęte osoby zgłoszone przez Zamawiającego, które zdeklarowały swój 

udział w danym miesiącu. 

3. Wykonawca zapewni dostęp w zależności od zakresu wybranych usług do obiektów sportowo-

rekreacyjnych oraz różnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w tym siłownia, fitness, basen, squash, 

sauna, tężnia solankowa. Dostęp powinien dawać możliwość korzystania z usług i zajęć zarówno w 

jednym jak i kilku obiektach sportowych bez deklaracji korzystania z określonej lokalizacji.  

4. Wykonawca zapewni dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych w pełnym zakresie godzin 

otwarcia tych obiektów.  

 

II. Sposób realizacji umowy:  

1. Aktualna lista obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych, do których zapewniony jest dostęp, zostanie 

przekazana Zamawiającemu. 

2. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania wszelkich 

informacji Zamawiającemu, o dostępnych w ramach abonamentu usługach i produktach oraz 

zasadach korzystania z abonamentu przez osobę zgłoszoną przez Zamawiającego. 

3.  W ramach realizacji umowy, bez dodatkowych opłat, Wykonawca umożliwi także korzystanie z nowo 

dostępnych usług sportowo-rekreacyjnych, świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca 

nawiąże współpracę w trakcie trwania umowy.  

4. W przypadku złożenia przez Zamawiającego lub osobę zgłoszoną przez Zamawiającego reklamacji 

dotyczącej nierzetelnego wywiązania się z realizacji umowy świadczonej przez podmioty trzecie, 

Wykonawca zobowiąże się do niezwłocznego wyjaśnienia reklamacji oraz przesłania Zamawiającemu 

informacji o wynikach jej rozpatrzenia.  

 

III. Wynagrodzenie oraz warunki płatności:  

1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc na czas którego zamawiane są przez Zamawiającego usługi 

polegające na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych. 

2. Podstawą rozliczenia będzie faktyczna liczba osób zgłoszonych przez Zamawiającego w danym okresie 

rozliczeniowym. 

3. Cena dostępu do usług objętych przedmiotem umowy, bez względu na liczbę osób zgłoszonych przez 

Zamawiającego, za okres jednego miesiąca dla:  

Cena miesięcznego abonamentu open bez limitu dla jednego pracownika wynosi ……………..……. zł brutto 

(słownie:…………………………………………………………………………...), 

Cena miesięcznego abonamentu open 1 wejście dziennie dla jednego pracownika wynosi ……………..……. zł 

brutto (słownie:………………………………………………………………………….….), 

Cena miesięcznego abonamentu 2 razy w tygodniu ……………..……. zł brutto 

(słownie:………………………………………………………………………….….), 

 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w ciągu …. dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=squash&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjShZeFqvvnAhW8AxAIHcf3ARsQkeECKAB6BAgMECk
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IV. Termin realizacji Umowy:  

1. Termin realizacji umowy ………………………………………………… 

2. Każda ze stron umowy ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia musi obejmować pełny okres rozliczeniowy.  

 

V. Przetwarzanie danych osobowych:  

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z  2016 r. Nr 119, str. 1 

z późn. zm.) jest:  

a) Wykonawca – w odniesieniu do danych osobowych wszystkich użytkowników karnetów;  

b) Zamawiający – w odniesieniu do danych osobowych pracowników wskazanych przez niego jako 

osoby uprawnione do korzystania z usług świadczonych na podstawie umowy. 

Każdy z administratorów danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności ich 

przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych.  

Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych użytkowników 

karnetów zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w  szczególności do wdrożenia 

technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, w celu prawidłowego wykonania umowy. 

Wykonawca przetwarza dane osobowe użytkowników karnetów w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

Zamawiający jest uprawniony do przetwarzania danych użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do 

pomocy przy realizacji umowy o świadczenie usług dostępu do programu sportowego, na podstawie umowy 

powierzenia danych użytkowników przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, która zostanie zawarta przez 

Strony najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy. 

 

VI. Wypowiedzenie natychmiastowe Umowy:  

1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć natychmiastowo umowę, gdy Wykonawca pomimo uprzednich 

pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje należycie umowy, w terminie 30 dni od 

powzięcia informacji o zaistnieniu tego faktu. 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym Wykonawca wystawi 

Zamawiającemu fakturę korygującą dotyczącą płatności za niewykorzystany okres uczestnictwa, a 

nadpłata zostanie niezwłocznie zwrócona Zamawiającemu na wskazany przez niego rachunek 

bankowy.  

 

VII. Postanowienia końcowe:  

1. Świadczenie usług dla mniejszej liczby osób, niż planowana (40 osób) nie może być podstawą 

roszczeń ze strony Wykonawcy.  

2. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.  

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 


