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PU-55/2017                                Zał. nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

 
U  M  O  W  A   nr …  (wzór) 

 

 
 

W dniu ………………………….  w Toruniu pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,  
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, NIP: 879-017-72-91, REGON: 000001324,  

reprezentowanym przez : 

…………………………………………………………………………………………………….…., 

zwanym dalej w treści Zamawiającym, 

a    ………………………….……………………………………………..…………………………,  

reprezentowanym  przez : 

…………………………………………………………………………………………………….…., 
w konsekwencji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 

138o ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 

r., poz. 1579) zostaje zawarta umowa o następującej treści: 
 

 
 

§1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy są usługi zapewnienia komfortu fizycznego za pomocą karnetów 
uprawniających pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

campusu toruńskiego i campusu bydgoskiego, oraz uprawnione osoby towarzyszące, do 
korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze, zwanych dalej 

„karnetami”. 

2. Szczegółowy zakres świadczenia umownego zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
„Opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 

3. Liczba karnetów, określona w załączniku do umowy jest liczbą szacunkową, przewidywaną przez 
Zamawiającego i może ulec zmianie, w zależności od faktycznych jego potrzeb. Zmiany będą 

skutkować zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy. Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie wyłącznie za liczbę karnetów faktycznie przekazanych Zamawiającemu. Z tego 
tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub prawne. 

4. Szczegółowy wykaz usług sportowych i rekreacyjnych oferowanych przez Wykonawcę w związku 
z realizacją niniejszej umowy jest dostępny na stronie internetowej Wykonawcy, której adres 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż z chwilą podpisania umowy oraz 
niezwłocznie po każdej jego zmianie. W przypadku poszerzenia oferty Wykonawcy o nowe usługi 

sportowe lub rekreacyjne albo obiekty, w których są one świadczone Wykonawca będzie 

niezwłocznie aktualizować wykaz na swojej stronie internetowej.  

5. Wykonawca zapewni realizację zamówienia w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 

lub do momentu wyczerpania kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej 
umowy, którekolwiek z tych zdarzeń będzie wcześniejsze.  

6. Przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, rozumianego jako miesiąc kalendarzowy, w którym 

będą świadczone usługi, Wykonawca dostarczy wskazanym przez Zamawiającego osobom, do 
obu campusów, określoną liczbę karnetów. Liczba karnetów zostanie ustalona na podstawie 
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imiennych list, sporządzonych przez Zamawiającego, które ten przekaże Wykonawcy za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca 

poprzedzającego miesiąc rozliczeniowy. 

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z 
realizacji niniejszej umowy, w tym za narażenie na utratę życia lub zdrowia, spowodowanie utraty 

życia lub uszczerbek na zdrowiu, wyrządzone w związku korzystaniem przez posiadaczy karnetów 
z usług sportowych i rekreacyjnych ponoszą podmioty, którym Wykonawca powierzył świadczenie 

tych usług lub z ich pomocą je świadczy.  

8. Wykonawca dopilnuje, aby podmioty, o których mowa w ust. 7 powyżej były ubezpieczone od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze świadczeniem usług objętych 

niniejszą umową i utrzymywały ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. 
W sytuacji, gdy podmiot świadczący usługi rekreacyjne lub sportowe nie jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej, pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku ze 
świadczeniem usług rekreacyjnych i sportowych będących przedmiotem umowy ponosi 

Wykonawca. 

9. Strony ustalają, że suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
poszczególnych podmiotów, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, bądź Wykonawcy w 

okoliczności, o której mowa w ust. 8 powyżej, będzie nie niższa niż pięćset tysięcy złotych. 
 

§2 

WARTOŚĆ UMOWY 
 

1. Wynagrodzenie całkowite za realizację przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż: 
…  (słownie: …) złotych, w tym należny podatek od towarów i usług VAT. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie z dołu. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia ustala 
się jako iloczyn liczby karnetów przekazanych Zamawiającemu i ceny jednostkowej za karnet 

wynoszącej zgodnie z ofertą Wykonawcy: … (słownie: … ) złotych, w tym należny podatek od 

towarów i usług VAT. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym w szczególności: koszty usług 
sportowych i rekreacyjnych, koszty blankietów karnetów, ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, i nie podlega zmianie.  

4. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca nie wnosi żadnych zastrzeżeń, że w konsekwencji 

okoliczności, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy wynagrodzenie całkowite określone w ust. 1 

może być odpowiednio niższe. 
 

§ 3 
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem na konto Wykonawcy podane na 

fakturach, dla campusu toruńskiego i campusu bydgoskiego, w terminie 30 dni, licząc od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe, osobno dla campusu toruńskiego i campusu 

bydgoskiego, pierwszego dnia roboczego każdego kolejnego, miesięcznego okresu 
rozliczeniowego na podstawie listy, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy. 

3. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy 

Zamawiającego. 

4. Warunkiem dokonania płatności na rzecz Wykonawcy jest prawidłowe wywiązanie się Wykonawcy 

z postanowień niniejszej umowy w okresie rozliczeniowym. 
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5. W przypadku nieterminowej zapłaty należności Wykonawca może żądać od Zamawiającego 

ustawowych odsetek za opóźnienie. 

 
§ 4 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” oraz 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, zwanego dalej: „RODO”  jest: 

1) Wykonawca –  w odniesieniu do danych osobowych wszystkich Uczestników Programu; 

2) 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 Ustawą, w szczególności do wdrożenia technicznych  

i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 

Ustawy, a także innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w celu prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca przetwarza dane osobowe Uczestników Programu w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 1 
Ustawy, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, wyrażonej przed przystąpieniem do 

Programu. 

5. Zamawiający w imieniu Wykonawcy zobowiązuje się do jednoczesnego zebrania pisemnych zgód 
na przetwarzanie danych osobowych przez Wykonawcę oraz poddania przedmiotowych 

oświadczeń procesowi archiwizacji przy zastosowaniu wymaganych przepisami Ustawy zasad 
bezpieczeństwa danych. 

6. 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. 

7. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do 
przestrzegania przepisów Ustawy oraz przepisów wykonawczych do Ustawy, a także RODO (po 

rozpoczęciu stosowania RODO tj. od dnia 25 maja 2018 r.). 

8. Po wejściu w życie RODO strony wprowadzą konieczne zmiany do niniejszej umowy w sposób 
określony w § 6 ust. 3 umowy. 

9. Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystania danych osobowych posiadaczy karnetów w 

innym celu niż wykonanie postanowień niniejszej umowy. 
 

§ 5 

KARY UMOWNE 
 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości: 

1) 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy - w 

przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie 
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Zamawiającego lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy,  

2) 5% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy - w 

przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy w danym okresie rozliczeniowym. 

2. Strony ustalają, że kara umowna może być potrącona przez Zamawiającego z dowolnej 

należności Wykonawcy, na podstawie odrębnej noty księgowej. W przypadku niewystawienia 
faktury, zapłata kar umownych nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

noty obciążeniowej. 

3. Niezależnie od naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w 
przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy w dwóch kolejnych okresach 

rozliczeniowych, a także w okoliczności zmniejszenia liczby obiektów świadczących usługi 
sportowo-rekreacyjne na terenie miasta Torunia albo zakresu tych usług, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 10-dniowego okresu wypowiedzenia, 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga dla swej skuteczności 

zachowania formy pisemnej.  

4. Nie stanowi przesłanki do wypowiedzenia umowy okoliczność, w której zmniejszenie liczby 
obiektów albo zakresu świadczonych przez nie usług jest wynikiem likwidacji lub upadłości 

podmiotu współpracującego z Wykonawcą. 

5. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy 

Wykonawcy. 

6. Zastrzeżone wyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sprawy sporne będą rozstrzygane na drodze 

sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie  

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności i odbywają się wyłącznie na warunkach wskazanych w Ustawie. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

  

 


