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Załącznik nr 6 do SWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Utrzymywanie i zapewnienie ciągłej gotowości dostępu do odpowiednich obiektów sportowo-rekreacyjnych,
w ilości określonej w ofercie oraz dostępności usług określonych w Załączniku nr 2 do SWZ
Zapewnienie odpowiedniej dostępności świadczonych usług przez utrzymywanie:
- systemu monitoringu świadczonych usług sportowo-rekreacyjnych,
- bezpośredniej weryfikacji i kontroli jakości świadczonych usług sportowo-rekreacyjnych,
- zdalnej obsługi informatycznej związanej z obsługą Użytkowników w placówce sportowo-rekreacyjnej
(jeśli dotyczy).
Pracownik – osoba pozostająca z Zamawiającym w stosunku pracy. Pracownikiem w rozumieniu umowy
jest również uczestnik studiów doktoranckich lub doktorant Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów
Polskiej Akademii Nauk, nie będący pracownikiem Zamawiającego, ale którego stypendium doktoranckie
jest wypłacane przez ICHB PAN lub wynagrodzenia pochodzą z funduszy projektów badawczych lub
badawczo-rozwojowych uzyskanych przez pracowników ICHB PAN, a także emeryt, który nabył prawa
emerytalne w ICHB PAN.
Osoba Towarzysząca – osoba zgłoszona przez Pracownika korzystającego z karty abonamentowej,
wymieniona na liście, uprawniona do korzystania z produktów i usług objętych umową. Pracownik
korzystający z karty abonamentowej może zgłosić tylko jedną Osobę Towarzyszącą. Osobą towarzyszącą
może być najbliższy członek rodziny Pracownika, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty
w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba
pozostająca we wspólnym pożyciu. Zaprzestanie korzystania z karty abonamentowej przez Pracownika
oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim Osoby Towarzyszącej.
Dziecko – dziecko Pracownika korzystającego z karty abonamentowej w wieku do 15 lat, zgłoszone przez
Pracownika, wymienione na liście, uprawnione do korzystania z produktów i usług objętych umową:
uprawnione do korzystania tylko z basenu albo uprawnione do korzystania z minimum 3 usług obejmujących
co najmniej taniec, sztuki walk i basen. Dziecko, które w trakcie uczestnictwa w programie ukończyło
piętnasty rok życia, może zostać zgłoszone wyłącznie jako Osoba Towarzysząca. Zaprzestanie korzystania
z karty abonamentowej przez Pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim Dziecka.
Senior – osoba, która ukończyła 60 lat zgłoszona przez Pracownika korzystającego z karty abonamentowej,
wymieniona na liście, wraz z podaną datą urodzenia (miesiąc i rok urodzenia), uprawniona do korzystania z
usług objętych umową, obejmujących co najmniej jedną wizytę dziennie do godz. 16:00. Zaprzestanie
korzystania z karty abonamentowej przez Pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim
zgłoszonego przez niego Seniora.
Użytkownik – pracownik Zamawiającego, Osoba Towarzysząca, Dziecko oraz Senior wymienieni na liście,
uprawnieni do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych
Okres Rozliczeniowy – miesiąc, na czas którego zamawiane są przez Zamawiającego usługi
Zakres usług, dostępnych dla Zamawiającego opisany jest na stronie internetowej: ………………..
Przed rozpoczęciem Okresu Rozliczeniowego Wykonawca dostarczy wskazanej przez Zamawiającego osobie
do wskazanego miejsca w siedzibie Zamawiającego określoną liczbę kart abonamentowych uprawniających
do korzystania przez Użytkowników z usług objętych umową. Liczba kart abonamentowych ustalona zostanie
na podstawie Listy sporządzonej przez Zamawiającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy Listę najpóźniej
10 dni przed rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego. W przypadku zagubienia lub utraty karty
abonamentowej, Wykonawca po dokonanym zgłoszeniu takiego faktu i dezaktywowaniu Karty, dostarczy
Zamawiającemu bezpłatną Kartę w miejsce utraconej.
Wykonawca w ramach umowy umożliwi także korzystanie z nowo dostępnych usług sportowo-rekreacyjnych
świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże współpracę w trakcie trwania umowy.
Umowa musi zawierać zapisy określające całkowity koszt brutto i netto oraz wartość podatku VAT dostępu
do usług sportowo-rekreacyjnych dla poszczególnych osób (użytkowników) wymieniowych w formularzu
ofertowym za jeden okres rozliczeniowy.
Umowa musi zawierać zapisy dotyczące minimalnej wielkości świadczenia.
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14. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego, wraz z należnym podatkiem VAT, w ciągu 14 dni od
daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawcę.
15. Każda ze Stron zobowiązuje się zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich oraz nie ujawniać ani nie
przekazywać bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony treści Umowy oraz informacji związanych z nią,
jak również informacji uzyskanych przy wykonywaniu Umowy lub w związku z ich wykonywaniem,
niezależnie od formy uzyskania nośnika i źródła tych informacji (Informacje Poufne) w szczególności danych
osobowych udostępnionych przez Zamawiającego. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji, które są
powszechnie znane lub dostępne publicznie bez naruszenia warunków Umowy.
16. Każda ze Stron zobowiązuje się wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu należytego wykonania
Umowy. W ramach struktur organizacyjnych Stron, dostęp do Informacji Poufnych posiadać będą wyłącznie
pracownicy lub inne osoby, których dostęp do Informacji Poufnych jest uzasadniony ze względu na ich udział
w realizacji Umowy. Strona uzyskująca Informacje Poufne zobowiązana jest zapewnić, aby osoby mające
dostęp do Informacji Poufnych przestrzegały zasad poufności i odpowiedzialna jest za działanie tych osób
sprzeczne z Umową. Jednakże Strony uprawnione są do przekazywania Informacji Poufnych na zgodne
z prawem żądanie organów administracji publicznej lub sądów, w zakresie objętym tym żądaniem.
17. Zobowiązania określone w Umowie dotyczące klauzuli poufności i ochrony danych osobowych wiążą każdą
ze Stron w czasie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 (pięciu) lat po jej wygaśnięciu.
18. Klauzula Rodo Zamawiającego o treści:
„Zamawiający, informuje, że dane osobowe dotyczące Wykonawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz dane dotyczące podmiotów na zasoby których Wykonawca powołuje się w tym
postępowaniu będą przetwarzane zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, dalej
zwane RODO. Administratorem danych osobowych jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii
Nauk w Poznaniu adres: ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań; REGON 000849327 NIP 777-00-02062. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu podjęcia działań na rzecz Wykonawcy przed zawarciem umowy o udzielenie
zamówienia publicznego, zawarciem tej umowy, jej wykonaniem, rozliczeniem oraz administracją;
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
- art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zamawiającym oraz na potrzeby
archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach
szczegółowych albo wynikających z zasad finansowania zamówienia. Wykonawca ma prawo dostępu do
treści danych oraz żądania ich sprostowania. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora danych osobowych, można
kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem dpo@ibch.poznan.pl,
a także pocztą tradycyjną pod adresem: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Inspektor Ochrony Danych,
ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest dobrowolne,
ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy. Dane osobowe nie będą
poddawane profilowaniu. Dane osobowe mogą być przekazane innym osobom oraz jednostkom
organizacyjnym, które współpracują z Zamawiającym albo które ubiegają się o taką współpracę. Ponadto
dane te mogą być przekazywane organom właściwych w sprawach zamówień publicznych oraz instytucjom
finansującym zamówienia publiczne; przy czym nie można wykluczyć, że będą to podmioty spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z dowolnego państwa na świecie, chyba że zakaz przekazywania
danych, wynika z odrębnych przepisów prawa. Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej
na piśmie podmiotom współpracującym z Zamawiającym.”
Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Zamawiającego i zrozumieniu jej
treści.
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19. W czasie trwania Umowy w zakresie danych osobowych pracowników Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się do przetwarzania tych danych zgodnie z Umową, Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem 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) oraz Rozporządzeniem MSWiA
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), w szczególności do wdrożenia technicznych
i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w Ustawie, a także innych powszechnie
obowiązujących przepisach prawa, w celu prawidłowego wykonania Umowy.
20. Zamawiający i Wykonawca podpiszą umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania danych osobowych.
21. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
22. Umowa zostanie zawarta na czas określony, tj. na okres 1 roku od dnia podpisania umowy.
23. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
zmiany dotyczącej przedmiotu umowy w sytuacji gdy:
a)

Wykonawca w trakcie obowiązywania umowy wprowadzi karnety na dodatkowe usługi, obok
oferowanych w dniu zawarcia umowy,

b) w trakcie obowiązywania umowy, w związku z obowiązującym stanem epidemii spowodowanym
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zostaną wprowadzone obostrzenia/zakazy mające bezpośredni
wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia.
Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do wykazania zaistnienia okoliczności,
na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy oraz winna przestawiać pisemny wniosek o zmianę
postanowień umowy zawierający:
a) określenie rodzaju zmiany,
b) określenie zakresu zmiany,
c) określenie warunków wprowadzenia zmian.
Propozycja zmian nie może prowadzić do modyfikacji ogólnego charakteru umowy.
Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1
pkt-y 2) – 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy elektronicznej lub
pisemnej.
Zamawiający, zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp może odstąpić od umowy, w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części
umowy.
Integralną część umowy stanowią załączniki:

24.
25.
26.
27.

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy.
- SWZ – załącznik nr 2 do umowy.
Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo
sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Pzp oraz kodeksu cywilnego.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy elektronicznej lub pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zamawiający nie dopuszcza stosowania przez Wykonawcę kar umownych, nakładanych na Zamawiającego
za odejście pracowników od programu świadczonych usług.
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W przypadku Wykonawcy zagranicznego
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w wersji polskiej i angielskiej, po
jednym dla każdej ze stron.
2. W przypadku rozbieżności występujących pomiędzy wersją polską a wersją angielską umowy, wersja polska
ma znaczenie rozstrzygające.
3. Spory mogące powstać na tle stosowania umowy podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

