Załącznik Nr 7 do SIWZ
( nr sprawy VII Zp 2300/ 2 / 2012)

WZÓR UMOWY
zawarta w dniu .............. 2012 roku w Łodzi, pomiędzy Prokuraturą Okręgową w Łodzi,
90-322 Łódź ul. Kilińskiego 152 NIP: 725-11-05-734 REGON: 000000253 zwaną dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………….

a………………………….. ..............................................................................
zwanym dalej Wykonawcą

Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz. 759 ze zm.).
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dla Zamawiającego, polegających na
zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych.
2. Świadczeniem usług zostaną objęci pracownicy Zamawiającego, którzy zgłosili swój
udział w danym miesiącu.
3. Na potrzeby niniejszej umowy określa się następujące pojęcia:
1) Usługi

dostępu — usługi świadczone dla Zamawiającego polegające na

zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych;
2) Lista — imienna lista osób uprawnionych do korzystania z Usług dostępu,
przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego;
3) Pracownik — osoba zatrudniona przez Zamawiającego na podstawie umowy
o

pracę,

umowy

zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy cywilnoprawnej o

zbliżonym charakterze prawnym;
4) Użytkownik — pracownik zgłoszony przez Zamawiającego, wymieniony na liście,
uprawniony do korzystania z Usług dostępu;
5) Karta — karta magnetyczna lub elektroniczna uprawniająca do korzystania z
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Usług dostępu wystawiona na użytkownika
6) Okres rozliczeniowy — miesiąc kalendarzowy, na czas którego zamawiane
są przez Zamawiającego usługi
7) Siła wyższa

- w rozumieniu niniejszej umowy są to zdarzenia zewnętrzne,

nadzwyczajne, niezależne od stron, których nie dało się przewidzieć przed
podpisaniem niniejszej Umowy.
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia dla Zamawiającego Usług dostępu na
terenie Polski zgodnie z ofertą z dnia ....................................... stanowiącą załącznik Nr 1
do umowy.
2. Wykonawca

zobowiązuje się

do

przekazania

Użytkownikom

wszelkich

informacji o obiektach i zajęciach oraz zasadach korzystania z Usług dostępu, za
pośrednictwem Zamawiającego oraz w przypadku dysponowania stroną internetową
również na stronie : www.....................................w terminie 5 dni od podpisania umowy.
3. Przed

rozpoczęciem

każdego

okresu

rozliczeniowego,

Wykonawca

zabezpieczy

techniczne wymogi korzystania z Usług dostępu przez Użytkowników, poprzez
dostarczenie Kart..
4. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość usług objętych
niniejszą Umową.
5. W przypadku zapewnienia przez Wykonawcę dodatkowej możliwości korzystania z
usług dostępu w całości lub części przez członków rodzin Użytkowników lub osób
towarzyszących, warunki, sposób korzystania z Usług dostępu, zakres, cenę, oraz rabaty
wskazane zostaną przez Wykonawcę w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do
Umowy.

§ 3.

1. Zamawiającemu w ramach niniejszej Umowy przysługuje prawo zgłoszenia Wykonawcy
nowych Uczestników chcących rozpocząć korzystanie z Usług dostępu oraz prawo
zgłoszenia osób rezygnujących z korzystania z Usług dostępu, począwszy od nowego
okresu rozliczeniowego. Wykonawca ponosi ryzyko zmniejszenia lub zwiększenia liczby
osób

korzystających

z

Usług

dostępu

i

nie

będą

mu

z

tego

tytułu

przysługiwały żadne roszczenia.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przesyłania Listy na minimum 10 dni kalendarzowych
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przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu rozliczeniowego. W przypadku, gdy
Zamawiający nie prześle listy w ustalonym w Umowie terminie, Wykonawca ma prawo
wystawić fakturę za dany okres rozliczeniowy zgodnie z ostatnio otrzymanym
zamówieniem.
3. W przypadku, gdy w obiekcie sportowym, z którego będzie korzystał Użytkownik
obowiązuje rezerwacja wizyt, Użytkownik może dokonać minimalnie trzech rezerwacji wizyt
w ciągu tygodnia lub dwunastu w ciągu miesiąca.
4. Zamawiający zobowiązuje się do pomocy Wykonawcy w dystrybucji Kart dla wszystkich
Użytkowników korzystających z Usług dostępu.
5. Zamawiający zwróci wszystkie posiadane karty w przypadku wypowiedzenia Umowy w
terminie 30 dni roboczych licząc od upływu ostatniego dnia wypowiedzenia. W przypadku
braku

możliwości

odzyskania

kart

od

Użytkowników,

Zamawiający

poinformuje

Wykonawcę o tym fakcie w terminie zwrotu kart wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 4.

Termin realizacji umowy : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

§ 5.
1. Koszt dostępu do usług objętych przedmiotem Umowy dla jednego Użytkownika za okres
jednego miesiąca wynosi: ………….zł brutto (słownie:
2. Wykonawca

będzie

wystawiał

faktury

złotych),

pierwszego

dnia

w tym podatek VAT.
każdego

z

okresów

rozliczeniowych objętych niniejszą Umową. Wystawione faktury będą uwzględniały koszty
wszystkich Usług dostępu dla wszystkich zgłoszonych przez Zamawiającego Użytkowników
na dany okres rozliczeniowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego, wraz z należnym podatkiem VAT, w
ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. Za termin zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji
przelewu z rachunku Zamawiającego.
4. Faktury

będą

wystawiane

na:

Prokuratura

Okręgowa

w

Łodzi,

ul .Kilińskiego 152 90-322 Łódź, NIP: 725-11-05-734, REGON: 000000253
§ 6.
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy bez wypowiedzenia, jeżeli:
1.1 Liczba obiektów, do których dostęp jest zapewniony w ramach niniejszej Umowy
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zmniejszy się w trakcie obowiązywania Umowy poniżej liczby wskazanej w ofercie
1.2 Wykonawca
nie

pomimo

wykonuje należycie

uprzednich

pisemnych

zastrzeżeń

Zamawiającego

Umowy

1.3 Żaden z pracowników Zamawiającego nie zgłosił chęci korzystania z Usług dostępu.
2. W wypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.
3. Każda

ze

stron

Umowy

miesięcznego okresu

ma

prawo

wypowiedzieć

Umowę

z

zachowaniem 1

wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia musi obejmować pełny

okres rozliczeniowy.

§ 7.

1. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.1 i pkt 1.2.,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę

umowną w wysokości 20 000 zł (słownie:

dwadzieścia tysięcy złotych).
2. W przypadku zwłoki w zapłacie należności z tytułu Umowy, Zamawiający będzie
zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy odsetek ustawowych. Ponadto Wykonawca ma
prawo nie zrealizować zamówienia na Karty na kolejny okres rozliczeniowy lub
zablokować aktualnie posiadane przez Zamawiającego Karty.
3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
niniejszej Umowy, jeżeli zostało to spowodowane wystąpieniem siły wyższej.
4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o zaistnieniu siły wyższej
§ 9.
1. Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej Umowy będzie
sporządzana w formie pisemnej i dostarczana każdej ze stron Umowy osobiście,
listem poleconym, pocztą kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na następujące
adresy:
Prokuratura Okręgowa w Łodzi, 90-322 Łódź ul. Kilińskiego 152
Faks 42 676 86 28 , e-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest:
- Elżbieta Rewers – tel. 42 676 86 27
3. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym, jest
........................................................................................................................................
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4. Zmiana danych kontaktowych wymienionych w ust. 1 oraz zmiana osób wymienionych
w ust. 2 i 3, dokonywana jest poprzez powiadomienie drugiej strony Umowy i nie
powoduje konieczności sporządzania aneksu.
§ 10.
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, o którym mowa w art. 145
ust.1 Pzp.
2. Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w sytuacji urzędowej zmiany
stawki podatku VAT, zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp.

§ 11.
1. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy
z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.
926 z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”) w odniesieniu do danych osobowych
Użytkowników, przekazywanych Wykonawcy zgodnie z Umową.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych, o
których mowa w ust. 1, zgodnie z Umową oraz Ustawą.

§ 12.
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane za zgodą obu Stron
wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności..
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie. W przypadku kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną
poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego. Strony zobowiązują się wykonać orzeczenie Sądu niezwłocznie i
dobrowolnie.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

