
 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy 

Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.), którego przedmiotem jest  

„Usługa wydawania kart/karnetów/abonamentów sportowych dla pracowników IPN”. 

 

 

 

Akceptuję: 

Izabela Piróg ……………………….…… 

Joanna Wasylczuk ……………………….…… 

Wioletta Rogozińska ……………………….…… 

Mateusz Zając ……………………….…… 

 



 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  

1. Nazwa Zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu. 

2. Adres Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa. 

3. NIP Zamawiającego: 525-21-80-487. 

4. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.ipn.gov.pl/   

5. Oznaczenie niniejszego postępowania: BAG-20/18. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej Pzp. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydawania kart/karnetów/abonamentów sportowych 

dla pracowników IPN – KŚZpNP, umożliwiających dostęp do korzystania z usług 

rekreacyjnych i sportowych. 

2. Zamawiający wymaga aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach 

określonych we wzorze umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do ogłoszenia  

- Opis przedmiotu zamówienia. 

4. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Publicznych (CPV) - 92000000-1 (usługi rekreacyjne kulturalne i sportowe). 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

Usługa wykonywana będzie w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r. lub  

do wyczerpania kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.  

V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  

Z WYKONAWCAMI 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną  

z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji 

za pomocą faxu lub drogą elektroniczną. Numer faxu Zamawiającego: (22) 581-88-14, adres 

poczty elektronicznej: wzp@ipn.gov.pl.  

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść przekazanego 

dokumentu. 

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem publicznym, 

były opatrzone numerem sprawy: BAG-20/18. 

4. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki 

sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. 

5. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Joanna Wasylczuk. 

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą.  

http://www.ipn.gov.pl/
mailto:wzp@ipn.gov.pl


VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Warunki ogólne: 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym 

zapoznaniu się z niniejszym ogłoszeniem - złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje pozostawienie bez 

rozpatrywania wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę; 

2) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz 

zgodnie ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia; 

3) oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania Wykonawcy  

i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co 

najmniej cenie oferty; 

4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania  

w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie 

oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do 

oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), to do oferty 

należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną notarialnie jego kopię, 

wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane; 

5) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego; 

6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 

7) podane w ofercie ceny muszą zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 

należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia; 

8) w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419), Wykonawca winien w sposób nie budzący 

wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, jak również nie później niż w terminie składania ofert wykazać iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: 

„DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się 

wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie; 

9) w przypadku, gdy treść oferty nie będzie odpowiadała treści Opisu przedmiotu zamówienia, 

stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia, Zamawiający pozostawi ofertę bez rozpatrywania. 

2. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie; 

2) Wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego 

zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy 

konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia); 

3) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 

4) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne 

dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy 

wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Forma przygotowania oferty: 

1) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie  

do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem; 



2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub czytelny podpis  

w przypadku pieczęci imiennej; 

3) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane  

i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę; 

4) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane; 

5) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta; 

6) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie; 

7) opakowanie oferty należy opisać następująco: 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

OFERTA NA 

„Usługę wydawania kart/karnetów/abonamentów sportowych dla pracowników IPN”  

 - NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 09.05.2018 R. GODZ. 11.00 

8) opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy 

składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). 

4. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty: 

1) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę; 

2) zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy, zostały dokonane 

przed upływem terminu składania ofert; 

3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 

zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 

4) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

"ZMIANA"; 

5) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy; 

6) powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

oferty; 

7) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem "WYCOFANIE". 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć w Centrali Zamawiającego: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa, 

Kancelaria Ogólna, do dnia  09.05.2018 r., godz. 10.00. 

2. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę wraz  

z informacją, iż wpłynęła po terminie. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Centrali Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 

w Sekcji Zamówień, w dniu 09.05.2018 r., godz. 11.00. 

4. Z uwagi na ograniczony wstęp do budynku, osoby które zechcą uczestniczyć w sesji otwarcia 

ofert, zobowiązane będą okazać dowód tożsamości w celu wystawienia stosownych przepustek 

– jest to warunek konieczny udziału w sesji otwarcia ofert. Osoby zainteresowane powinny 

oczekiwać na przedstawiciela Zamawiającego na parterze budynku. 



IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Ceny brutto należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). 

2. Cena oferty musi wynikać z Formularza ofertowego (wzór formularza stanowi Załącznik  

nr 1 do ogłoszenia) i obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia 

określonego w opisie przedmiotu zamówienia.  

3. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie.  

4. Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie 

rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

5. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu 

Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w 

celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 

który miałby rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku.  

X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

Kryterium Waga % 

Cena (brutto) 90 

Dodatkowy obiekt sportowo-rekreacyjny typu OPEN 10 

Kryterium „Cena”: 

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie 

zgodnie z poniższym wzorem: 

C =  
Co

C min

 
x 100 x 90% 

C – liczba otrzymanych punktów za kryterium „cena” 

C min – najniższa cena oferty 

Co – cena oferty badanej 

Kryterium „Dodatkowy obiekt sportowo-rekreacyjny typu „OPEN” ponad minimum 

określone w OPZ”: 

Dodatkowy (po jednym i więcej) obiekcie sportowo-rekreacyjny znajdującym się w każdym z miast 

wymienionych w pkt 10 OPZ w którym świadczone będą usługi zgodnie z OPZ.  

Zamawiający dokona oceny tego kryterium na podstawie wypełnionej w Formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 1 do SIWZ) Tabeli – liczba obiektów w których świadczona będzie usługa zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia. 

W ww. Tabeli, Wykonawca winien wskazać obiekty sportowo rekreacyjne typu OPEN spełniające 

powyższe kryteria, inne (ponad wymagane min. o których mowa w Opisie przedmiotu 

zamówienia pkt 10). Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 20 pkt.  



Ocena tego kryterium zostanie dokonana wg następującej punktacji, zgodnie z poniższym wzorem: 

- brak dodatkowych obiektów - 0 punktów 

- za wykazanie po 1 dodatkowym obiekcie - 2 punkty 

- za wykazanie po 2 dodatkowe obiekty - 4 punkty 

- za wykazanie po 3 dodatkowe obiekty - 6 punktów 

- za wykazanie po 4 dodatkowe obiekty - 8 punktów 

- za wykazanie po 5 dodatkowych obiektów - 10 punktów 

- za wskazanie każdego kolejnego dodatkowego obiektu – 2 punkty  

co oznacza że Wykonawca winien wskazać po identycznej liczbie dodatkowych obiektów  

w każdym z miast wymienionych w pkt 10 OPZ. W przypadku wskazania różnej liczby 

obiektów w poszczególnych miastach Zamawiający przyzna liczbę punktów odpowiadającą 

najmniejszej liczbie wskazanych obiektów.  

D = 
Di 

x 100 x 10% 
Dmax 

D - liczba otrzymanych punktów za kryterium „Dodatkowy obiekt sportowo-rekreacyjny typu OPEN ponad 

minimum określone w OPZ” 

Di – liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Dodatkowy obiekt sportowo-rekreacyjny typu OPEN 

ponad minimum określone w OPZ” spośród ofert nieodrzuconych 

Dmax - najwyższa liczba punktów uzyskanych przez ofertę spośród poddanych ocenie w kryterium „Dodatkowy obiekt 

sportowo-rekreacyjny typu OPEN ponad minimum określone w OPZ” 

Łączna liczba punktów przydzielona poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie zgodnie z 

poniższym wzorem 

Σ = C + D  

XI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty podlegającej rozpatrywaniu przez Zamawiającego;  

2) cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty  

najkorzystniejszej; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć.    

XII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy  

w terminie wskazanym w wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert.  

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – WZÓR UMOWY 

Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego zawiera 

wzór umowy (załącznik nr 3 do Ogłoszenia). 

XV. ZAŁACZNIKI DO OGŁOSZENIA 

1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego, 

2. Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia,  

3. Załącznik nr 3 – wzór umowy. 

 



Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

(Załącznik nr 1 do umowy) 

OFERTA 

(FORMULARZ OFERTOWY) 

WYKONAWCA: 

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................................................... 

Adres siedziby:.............................................................................................................................................. 

………………................................................................................................................................................. 

Telefon: .................................................................................................................... 

Fax: ....................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ...........................................................................  

(Wszelką korespondencję dotyczącą przedmiotowego postępowania Zamawiający przesyłał będzie na ww. adres, nr faxu lub e-mail) 

NIP: .................................................................. 

ZAMAWIAJĄCY:  

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ 

KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNIPRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU 

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa   

Składamy ofertę na: 

„Usługę wydawania kart/karnetów/abonamentów sportowych dla pracowników IPN” 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia  

i określonymi w ogłoszeniu warunkami oraz z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, stanowiącym 

załącznik do ogłoszenia, za całkowitą cenę: 

…………………….. zł brutto  

(słownie:......................................................................................................................................)  

wraz z obowiązującym podatkiem VAT, a w tym: 

Lp. Przedmiot umowy 

Szacunkowa liczba 

kart/karnetów/ 

abonamentów  

w okresie  

jednego roku 

Cena brutto /zł/ 

za kartę/karnet/ 

abonament  

dla jednego 

użytkownika  

w okresie jednego  

miesiąca  

kalendarzowego 

Łączna 

wartość  

brutto  

(zł) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Świadczenie usług sportowych  

i rekreacyjnych –karty/karnety/abonamenty 

typu OPEN 
320   

2 
Świadczenie usług sportowych  

i rekreacyjnych karty/karnety/abonamenty 

limitowane min. 2 x w tygodniu 
280   

RAZEM*  

*podana cena służy jedynie do porównania Ofert. Obowiązującymi cenami do rozliczenia będą ceny z kolumny 4 

poz. 1 oraz 2   



TABELA – liczba obiektów w których świadczona będzie usługa zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia 

Lp. Nazwa obiektu, w którym świadczona 

będzie usługa sportowo rekreacyjna  

Adres obiektu, w którym świadczona 

będzie usługa  

1   

2   

3   

4   

5   

….   

   

Lp. Nazwa obiektu, w którym świadczona 

będzie usługa sportowo rekreacyjna * 

Adres obiektu, w którym świadczona 

będzie usługa  

1   

2   

…..   

*dodatkowe obiekty wskazane zgodnie z kryterium oceny ofert o którym mowa w rozdz. XI pkt 2 

„Dodatkowy (jeden i więcej) obiekt sportowo-rekreacyjny typu OPEN”  

OŚWIADCZAMY, ŻE:  

1. Zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem  i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.  

2. Jestem / nie jestem*  Wykonawcą z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. (*) niepotrzebne 

skreślić.  

3. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania 

ofert. 

4. Zawarty w Ogłoszeniu wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 

udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

5. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego 

świadczenia umownego.  

6. Osobą do kontaktu z Zamawiającym jest: …………………………..…………….………. 

7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ………………………………….………. 

 

 

……………..………………dnia …………………… 

………..................................................... 

(podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

Wykonawcy/Pełnomocnika) 

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami 

w dokumencie stwierdzającym status prawny.  



 

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest usługa wydawania kart/karnetów/abonamentów sportowych dla 

pracowników IPN – KŚZpNP umożliwiających dostęp do korzystania z usług rekreacyjnych  

i sportowych. 

1. Wykonawca poprzez dostarczone karty/karnety/abonamenty umożliwi korzystanie przez pracowników 

IPN-KŚZpNP z usług rekreacyjnych i sportowych o zróżnicowanym charakterze w postaci pakietu 

sportowego w ramach miesięcznego abonamentu od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 

2. Liczba aktualnie zatrudnionych w Centrali oraz Oddziałach Instytutu Pamięci Narodowej wynosi – 

2360 osób (stan na styczeń 2018 roku). W chwili obecnej z funkcjonującej w Instytucie usługi 

rekreacyjno-sportowej korzysta 330 pracowników wraz z dziećmi i osobami towarzyszącymi łącznie 

403 osoby. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy pracownicy skorzystają z usług rekreacyjnych  

i sportowych.  Zamawiający nie gwarantuje, że z możliwości skorzystania z usług rekreacyjnych  

i sportowych  skorzysta większa liczba osób od liczby będącej odpowiednikiem 25% pracowników. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tej liczby na mniejszą. Zamawiający nie będzie 

ponosił ujemnych skutków finansowych spowodowanych zmniejszeniem liczby przewidzianych 

kart/karnetów/abonamentów. 

3. Usługi jakie Wykonawca winien zapewnić w ramach realizacji zamówienia to minimum wejścia na: 

(basen, zajęcia fitness, aerobik,  siłownie, itp.). 

4. Oferta usług ma być dostępna w dni robocze i w weekendy w godzinach pracy obiektów sportowych. 

5. Wykonawca winien oferować dodatkową usługę w postaci karty/karnetu/abonamentu dla co najmniej 

jednej osoby towarzyszącej (powyżej 15 roku życia) oraz dla dzieci (koszt tych 

kart/karnetów/abonamentów nie będzie finansowany przez Zamawiającego). 

6. Wykonawca winien oferować dla pracowników i osób towarzyszących dwa warianty  

kart/karnetów/abonamentów - wg. liczby wejść:  

a) OPEN - tj. dający dostęp do różnych usług sportowo-rekreacyjnych w różnych obiektach 

sportowych lub w tym samym obiekcie sportowym tego samego dnia, w godzinach otwarcia 

obiektów, bez dodatkowych opłat związanych z dostępem do usług, 

b) osiem razy w danym miesiącu – zapewniający możliwość korzystania z wybranych przez 

użytkownika usług, w godzinach otwarcia obiektów, w których są świadczone ww. usługi, bez 

dodatkowych opłat związanych z dostępem do usług,  

c) dla dzieci: w wersji OPEN lub limitowanej - możliwość korzystania z usług sportowo-

rekreacyjnych w godzinach otwarcia obiektów, w których są świadczone ww. usługi, 

bez dodatkowych opłat związanych z dostępem do usług, 

d) karta/karnet/abonament basenowy dla dzieci w godzinach otwarcia obiektów, w których 

są świadczone ww. usługi, bez dodatkowych opłat związanych z dostępem do usług.  

7. W okresie obowiązywania umowy warunki  korzystania z usług nie mogą zostać zmienione 

w stosunku do treści oferty. 

8. Cena abonamentu dostępu do w/w usług przez cały okres obowiązywania umowy będzie niezmienna  

i nie będzie uzależniona od liczby osób korzystających ze świadczeń usług sportowo-rekreacyjnych. 

9. Najpóźniej 3 dni robocze przed wejściem w życie umowy, Wykonawca dostarczy na adresy wskazane 

przez Zamawiającego określoną liczbę kart/karnetów/abonamentów uprawniających do korzystania  

z usług sportowo-rekreacyjnych przez pracowników. Liczba kart/karnetów/abonamentów zostanie 

ustalona na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego i przekazanej Wykonawcy nie później 

niż 10 dni kalendarzowych przed wejściem w życie umowy. 



10. Karty/karnety/abonamenty winny upoważniać użytkownika do wejść oraz korzystania z usług 

wymienionych w punkcie 3 w obiektach zlokalizowanych na terenie całego kraju, a w szczególności 

na terenie miast Białegostoku, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, 

Szczecina, Warszawy, Wrocławia, Bydgoszczy, Radomia, Opola, Kielc, Koszalina, Olsztyna  

i Gorzowa Wielkopolskiego. 

11. Wykonawca zapewni możliwość korzystania przez pracowników Zamawiającego z usług  

z zakresu sportu i rekreacji w: 

a) minimum 10 obiektach sportowo-rekreacyjnych na terenie Warszawy i min. po 1 na terenie 

każdego z pozostałych miast wymienionych w pkt 10 OPZ, 

b) minimum 2 krytych basenach na terenie Warszawy i min. po 1 na terenie każdego z pozostałych 

miast wymienionych w pkt 10 OPZ. 

12.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość uaktualniania listy zgłaszanych pracowników w każdym 

miesiącu podczas trwania umowy. 

13. Jedynymi danymi, jakie Zamawiający zamierza przekazać na potrzeby realizacji zamówienia są imię  

i nazwisko pracownika. Zamawiający nie określa jakie dane poszczególni pracownicy Zamawiającego 

będą udostępniali Wykonawcy we własnym zakresie, z zastrzeżeniem art. 27 ust. 2 pkt 1) ustawy  

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). 

14. W przypadku zadeklarowania się nowych osób zainteresowanych usługami rekreacyjno-sportowymi 

zgłoszenia  do Wykonawcy odbywać się będą na 10 dni przed końcem danego miesiąca. Wykonawca 

w ciągu 7 dni dostarczy dla tych osób na adresy wskazane przez Zamawiającego 

karty/karnety/abonamenty uprawniające do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych. 

15. Wykonawca w ramach realizacji zadania, umożliwi także dodatkowo korzystanie z nowo dostępnych 

usług w ramach pakietu sportowego, świadczonych przez podmioty, z którymi Wykonawca nawiąże 

współpracę w Polsce, w trakcie trwania niniejszej umowy. Zmiany polegające na rozszerzeniu przez 

Wykonawcę zakresu usług nie wymagają aneksu do umowy i nie wpływają na zmianę wysokości 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

16. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązuje się do utrzymania nie mniejszej niż  

w momencie składania oferty liczby obiektów sportowych na terenie miast wymienionych w pkt 10, 

bez dodatkowych opłat dla pracowników Zamawiającego. 

17. Aktualna lista wszystkich dostępnych obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych będzie zawsze 

dostępna na stronie internetowej Wykonawcy. 

18. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług objętych umową z należytą starannością, przy 

zachowaniu najwyższych standardów jakości w sposób odpowiadający wykonywaniu prac przez 

podmiot zawodowo realizujący działalność objętą przedmiotem niniejszej umowy. 

19. Koszt wykonania i dostawy kart/karnetów/abonamentów do Centrali, oddziałów i delegatur IPN 

ponosi Wykonawca. 

20. W przypadku niedostarczenia w określonym terminie karty/karnetu/abonamentu, lub w przypadku 

wadliwego działania karty/karnetu/abonamentu Wykonawca  zobowiązuje się  zapewnić możliwość 

skorzystania z usług sportowo rekreacyjnych zgodnie z wybranym przez pracownika (tj. dla niego, 

osoby towarzyszącej, dziecka) wariantem. 

21. W przypadku zaginięcia karty/karnetu/abonamentu lub w przypadku jej uszkodzenia, na pisemne 

zgłoszenie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni dostarczy bezpłatny duplikat 

karty/karnetu/abonamentu do Centrali lub właściwego oddziału /delegatury, w którym zatrudniony jest 

dany pracownik. Zgłoszenia będą dokonywane droga e-mailową lub faksową przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

22. Zamówienie będzie realizowane do kwoty 1 440 000 zł brutto (w tym  2018 r. – 360 000 zł, 2019 r. – 

720 000 zł, 2020 r. - 360 000 zł). 

 



   

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

U M O W A (wzór) 

W dniu ………………………………. 2018  r. w Warszawie, pomiędzy: 

INSTYTUTEM PAMIĘCI NARODOWEJ – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 7, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………….., 

a  

……………………………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,  

reprezentowanym przez: 

…………………………….……………………………… 

Niniejsza Umowa zawarta jest w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

z zastosowaniem procedury określonej w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych, w obiektach sportowych dla 

pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w postaci karty/karnetu/abonamentu, umożliwiających 

korzystanie z usług rekreacyjnych i sportowych o zróżnicowanym charakterze, w szczególności: basen, 

zajęcia fitness, aerobik, siłownie, itp. 

2. Wykonawca zapewni świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych, o których mowa w ust. 1 na terenie 

całego kraju, w szczególności na terenie miast takich jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Bydgoszcz, 

Łódź, Szczecin, Wrocław, Białystok, Rzeszów, Lublin, Opole, Gdańsk, Radom, Kielce, Katowice, 

Koszalin, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 1 

do umowy oraz w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 

§ 2  

TERMIN REALIZACJI 

1. Realizacja umowy nastąpi w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., lub do 

wyczerpania kwoty o której mowa w § 6 ust. 1, przy czym usługi z niej wynikające oraz rozliczenia 

wykonywane będą począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

Zamawiający przekazał listę osób uprawnionych do korzystania z usług sportowo-rekreacyjnych. 

2. Przedmiot umowy będzie realizowany w lokalizacjach wskazanych przez Wykonawcę w ofercie 

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.  

3. Liczba kart/karnetów/abonamentów przydzielanych na dany okres rozliczeniowy ustalona zostanie na 

podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego.  

4. Najpóźniej 3 dni robocze przed wejściem w życie umowy, Wykonawca dostarczy na adresy wskazane 

przez Zamawiającego określoną liczbę kart/karnetów/abonamentów uprawniających do korzystania  

z usług sportowo-rekreacyjnych przez pracowników. Liczba kart/karnetów/abonamentów zostanie 

ustalona na podstawie listy sporządzonej przez Zamawiającego i przekazanej Wykonawcy nie później 

niż 10 dni kalendarzowych przed wejściem w życie umowy. 

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy aktualizację listy bądź informację o braku zmian w liście o której 

mowa w ust. 3 na minimum 10 dni przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu rozliczeniowego.  



   

6. Wykonawca, na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego, w którym 

będzie świadczona usługa, dostarczy do lokalizacji Zamawiającego, wskazaną przez Zamawiającego 

liczba kart/karnetów/abonamentów.  

7. Reklamacje dotyczące dostarczonych przez Wykonawcę kart/karnetów/abonamentów będą 

rozpatrywane w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji mailem …………., faxem 

…………..…. lub telefonicznie …………………. 

8. W przypadku zaginięcia karty/karnetu/abonamentu bądź jej uszkodzenia, na pisemne zgłoszenie ze 

strony Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni przygotować bezpłatnie nową 

kartę/karnet/abonament lub duplikat karty/karnetu/abonamentu i dostarczyć go do wskazanej przez 

Zamawiającego lokalizacji.   

9. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie pobierał od Zamawiającego ani od Użytkowników żadnych 

dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności opłat 

członkowskich.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Użytkownikom wszelkich informacji o dostępnych 

usługach rekreacyjno-sportowych oraz zasadach korzystania z tychże usług, na swojej stronie 

Internetowej.  

§ 3  

ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, iż obowiązki, których się podjął do wykonania na podstawie umowy są mu 

znane, że nie zgłasza do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza swoją zdolność i gotowość do ich 

wykonania zgodnie z postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, materiałowym oraz 

technicznym pozwalającym na prawidłowe zrealizowanie całości przedmiotu umowy.  

3.  Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób zaangażowanych  

w realizację umowy.  

4.  Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane prawem do wykonania 

przedmiotu umowy oraz bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jego wykonanie zgodnie  

z postanowieniami umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej staranności wynikającej  

z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami, rzetelnie i terminowo, mając na względzie ochronę interesów 

Zamawiającego.  

6. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach związanych  

z wykonywaniem umowy, w tym także o okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które 

mogą mieć wpływ na jakość, termin lub zakres usług. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, 

gdy Wykonawca o takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej umową staranności, 

powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane z konsekwencją 

danego zdarzenia obciążają Wykonawcę.  

7.  Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego informowania Zamawiającego, w formie pisemnej,  

o przebiegu realizacji umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego.  

8. Wykonawca uprawniony jest do odmowy dopuszczenia bądź do uniemożliwienia korzystania  

z obiektów sportowo-rekreacyjnych Użytkownikom nie przestrzegającym regulaminów 

obowiązujących w tych obiektach, a w szczególności stwarzających zagrożenie dla porządku  

i bezpieczeństwa. O zaistnieniu takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Użytkownikom nielimitowany  

i nieograniczony czasowo dostęp do obiektów sportowych i oferowanych w nich usług sportowo-

rekreacyjnych w całym kraju chyba że ograniczenia wynikają z obowiązujących godzin pracy  

w obiektach sportowych. Dostęp musi dawać możliwość korzystania z różnych usług sportowo-

rekreacyjnych w różnych obiektach sportowych tego samego dnia, tygodnia, miesiąca bez deklaracji 

korzystania z określonej lokalizacji. 



   

§ 4  

ZOBOWIĄZANIA I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy współdziałanie z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do 

realizacji niniejszej umowy, a w szczególności udzielenie wszelkich informacji koniecznych dla 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę niezwłocznie o przypadku utracenia przez 

pracownika statusu Użytkownika, celem umożliwienia anulowania ważności karty/karnetu/abonamentu. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w pełnej wymianie 

kart/karnetów/abonamentów dla wszystkich Użytkowników objętych usługą maksymalnie raz w roku, 

w przypadku, gdy Wykonawca będzie takiej wymiany dokonywał. Karty/karnety/abonamenty będą 

wykonane i wydane przez Wykonawcę bezpłatnie. 

4. Karta/karnet/abonament nie może być odsprzedawana i przekazywana osobom nieuprawnionym do 

korzystania z usługi.  

§ 5 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieujawniania informacji związanych z działalnością Zamawiającego 

oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych pozyskanych w trakcie realizacji niniejszej 

umowy, niezależnie od formy ich przekazania oraz źródła pochodzenia. Obowiązek zachowania 

tajemnicy ma zastosowanie zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej zakończeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania informacji, o których mowa w ust. 1, wyłącznie  

w celach określonych przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Dane osobowe pracowników Zamawiającego przekazane w celu realizacji przedmiotu umowy 

podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 

4. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłacznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.  

5. Przepisy § 5 mają zastosowanie do Wykonawcy oraz osób przez Niego zatrudnionych. 

§ 6 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  

ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wartość umowy przez cały okres jej trwania, nie może przekroczyć …………..……….. (słownie: 

…………………) zł brutto, z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT.  

2. Wartość wynagrodzenia z tytułu dostępu do usługi dla jednego Użytkownika (tj. za 

kartę/karnet/abonament dla jednego użytkownika), za okres jednego miesiąca kalendarzowego wynosi:  

1) karty/karnety/abonamenty typu OPEN ………….…. zł (słownie: …………….. ) brutto, w tym 

obowiązujący podatek VAT, 

2)  karty/karnety/abonamenty limitowane min. 2 x w tygodniu ………….…. zł (słownie: …… ) brutto,  

w tym obowiązujący podatek VAT. 

3. Wynagrodzenie miesięczne ustalane będzie jako iloczyn liczby Użytkowników korzystających z usługi 

w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc kalendarzowy stanowiący podstawę miesięcznego 

rozliczenia stron) oraz wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.  

4. Faktury VAT będą wystawiane za każdy okres rozliczeniowy do 25 dnia miesiąca poprzedzającego 

okres rozliczeniowy, dla Centrali oraz oddzielnie dla każdego z Oddziałów dla których usługa będzie 

realizowana, na podstawie aktualizowanej listy, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy. W przypadku gdy 

Zamawiający nie złoży zamówienia (zaktualizowanej listy) w ustalonym w umowie terminie, 

Wykonawca ma prawo wystawić fakturę za dany okres rozliczeniowy zgodnie z ostatnim otrzymanym 

zamówieniem.  

5. Wystawione faktury będą uwzględniały koszty dostępu do usługi  za dany okres rozliczeniowy dla 

wszystkich Użytkowników zgłoszonych przez Zamawiającego.  



   

6. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie, nieprzewidziane  

w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonaniem umowy.  

7. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionych faktur VAT przez Centralę oraz Oddziały Zamawiającego. Za dzień zapłaty uważa się 

dzień obciążenia rachunków bankowych Zamawiającego.  

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne określone w niniejszym paragrafie.  

2. Strony ustalają prawo Zamawiającego do naliczenia następujących kar umownych:  

1) za każdy rozpoczęty dzień niewykonywania niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 1 % wartości umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy,  

2) za każdy rozpoczęty dzień braku dostępu do usług, który powstał bez winy Zamawiającego –  

w wysokości 1/30 wynagrodzenia przypadającego na dany okres rozliczeniowy.  

3.  Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. W sytuacji, gdy kara umowna, przewidziana w ust. 2, nie pokrywa rozmiarów szkody, 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 

5. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie nie wykluczają się wzajemnie.  

6. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 6 ust. 1.  

§ 8 

REALIZACJA UMOWY 

1. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących 

realizacji przedmiotu umowy jest: 

1) …………, tel.: …………, mail: …….@...........,  fax: …………….,  

2) …………, tel.: …………, mail: …….@...........,  fax: ……………..  

2. Ze strony Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym w sprawach 

dotyczących realizacji przedmiotu są: 

1) …………, tel.: …………, mail: …….@...........,  fax: …………….,  

2) …………, tel.: …………, mail: …….@...........,  fax: ……………..  

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 wymaga poinformowania drugiej strony na piśmie o tym 

fakcie i nie stanowi zmiany umowy. 

§ 9 

WARUNKI WYPOWIEDZENIA LUB ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęte w stosunku do 

Wykonawcy postępowanie likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, 

4) nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy terminie określonym w § 2 

ust. 1 z zastrzeżeniem § 2 ust. 4. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku: 



   

1) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy  

i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wznowienie jego 

wykonania, 

2) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny  

z umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie 

przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu okoliczności z ust. 1 i 2. 

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie  

i zawierać uzasadnienie. 

§ 10 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy na zasadach określonych  

w art. 144 ustawy Pzp, a ponadto w następujących okolicznościach: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonej na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – jeżeli zmiana ta 

będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

3) w przypadku zwiększenia liczby lub zmiany lokalizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych 

wskazanych w ofercie Wykonawcy, w których realizowany jest przedmiot umowy, dopuszcza się 

możliwość zmiany umowy z zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia Wykonawcy  

i warunków realizacji umowy. Zamawiający zastrzega, iż zmiana lokalizacji, o której mowa  

w zdaniu poprzedzającym nie może prowadzić do zmniejszenia liczby obiektów sportowo-

rekreacyjnych ani zmniejszenia liczby lokalizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych z basenem.  

2. Zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych, nie stanowią:  

1) zmiana wskazanych w umowie osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy,  

2) zmiana danych teleadresowych stron,  

3) zmiana danych rejestrowych stron.   

3. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 oraz w ust. 2, dla skuteczności zmiany wystarczające jest 

niezwłoczne poinformowanie drugiej strony na piśmie o zaistniałej zmianie. 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.  

2. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy za nieważne, niezgodne  

z prawem lub nie mające mocy wiążącej w jakimkolwiek zakresie, takie postanowienia uważa się za 

wyodrębnione od pozostałych postanowień umowy, które pozostają w mocy w możliwie najszerszym 

zakresie dopuszczalnym przez prawo. W takim przypadku strony podejmą niezwłocznie wszelkie 

działania aby cel wynikający z tych postanowień został osiągnięty. 

3. Strony dołożą starań, aby wszelkie spory pomiędzy nimi powstałe w związku z realizacją niniejszej 

Umowy były rozstrzygane polubownie. Gdyby jednak starania te nie przyniosły rozstrzygnięcia  

w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia ich rozpoczęcia - strony poddadzą spór rozstrzygnięciu 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego. 

4. Przeniesienie przez Wykonawcę jakichkolwiek praw związanych z wykonaniem umowy bez pisemnej 

uprzedniej zgody Zamawiającego na osobę trzecią jest nieważne.  



   

5. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o wszystkich 

zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie umowy, w szczególności  

o wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innych 

istotnych zdarzeniach, w szczególności o złożeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości.  

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

Załączniki do umowy: 

1) Oferta Wykonawcy 

2) Opis przedmiotu zamówienia  
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