Załącznik nr 2 do Regulaminu
ZP/PS/20/2016
WZÓR UMOWY
zawarta w dniu ………… 2016 r. we Wrocławiu pomiędzy:
Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000504742, wysokość kapitału zakładowego:
15.877.000,00 zł, REGON: 022358693, NIP: 897-179-68-27,
reprezentowaną przez:
1)
……………………………… – ………………………………,
2)
……………………………… – ………………………………,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowaną/ym przez:
1)
……………………………… – ………………………………,
2)
……………………………… – ………………………………,
zwaną/ym dalej Wykonawcą
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1020) w postępowaniu o numerze
ZP/PS/20/2016
o następującej treści:
DEFINICJE
§1
Użyte w niniejszej umowie wyrażenia mają następujące znaczenie:
1) Impreza – impreza sportowa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawa z dnia
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2139),
2) Koncepcja zabezpieczenia medycznego – dokument pt. „Koncepcja
zabezpieczenia medycznego imprez odbywających się w ramach Igrzysk
Sportowych The World Games 2017” zawierający szczegółowy opis
Przedmiotu Umowy stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy,
3) Miejsca zawodów – miejsca wyznaczone do przeprowadzenia zawodów
w ramach programu The World Games 2017,

4) Miejsce zdarzenia – miejsce zdarzenia w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia
8
września
2006
r.
o Państwowym
Ratownictwie
Medycznym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 757, ze zmianami),
5) Pierwsza pomoc – pierwsza pomoc w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
6) Pracownik Wykonawcy – pracownik Wykonawcy zatrudniony u Wykonawcy na
podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, innej umowy
o podobnym charakterze lub inna osoba działająca w imieniu Wykonawcy na
podstawie stosownego pełnomocnictwa,
7) Punkt pomocy medycznej – oznacza pomieszczenia i powierzchnie, w których
znajduje się punkt pomocy medycznej i pozostałe pomieszczenia medyczne
przeznaczone podczas zawodów dla celów świadczenia usług zabezpieczenia
medycznego szczegółowo opisanie w Koncepcji zabezpieczenia medycznego
The World Games,
8) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem
medycznym imprezy masowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 181),
9) Służby Medyczne – personel spełniający wymagania określone
w Załączniku nr 4 do Umowy wykonujący usługę zabezpieczenia medycznego
The World Games 2017,
10)Szpital referencyjny – szpital pełnoprofilowy będący podmiotem systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM),
11)The World Games 2017 – 10. Światowe Igrzyska Sportowe The World Games
2017 we Wrocławiu,
12)Umowa – niniejsza umowa,
13)Zabezpieczenie medyczne – zabezpieczenie medyczne podejmowane
w ramach zabezpieczenia imprezy masowej w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. Przedmiotem Umowy jest przygotowanie, zorganizowanie i realizacja
Zabezpieczenia medycznego The World Games 2017, według standardów
zawartych w Koncepcji Zabezpieczenia medycznego oraz zgodnie z właściwymi
przepisami prawa, w szczególności ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących Zabezpieczenia
medycznego imprezy masowej.
2. W wykonaniu przedmiotu Umowy określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje
się w szczególności do:
1) udzielenia pomocy medycznej, w szczególności w formie Pierwszej pomocy
oraz innych medycznych czynności ratunkowych uczestnikom The World

2)
3)

4)

5)

6)

Games 2017 i widzom na Miejscu zdarzenia znajdującym się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym:
a) podczas zawodów,
b) podczas treningów,
c) podczas imprezy otwarcia i zamknięcia The World Games 2017,
d) w The World Games Plaza (tj. w strefie kibica),
e) w centrach pobytowych, miejscach zakwaterowania (akademikach
i hotelach),
f) w centrum medialnym,
g) w Kwaterze Głównej IWGA,
h) w centrum cateringowym,
i) w centrach akredytacyjnych,
zapewnienia Zabezpieczenia medycznego zawodów zgodnie z Koncepcją
zabezpieczenia medycznego oraz obowiązującymi przepisami prawa,
transportu osób poszkodowanych do Szpitala referencyjnego w sytuacji
stwierdzenia wskazań do hospitalizacji lub diagnostyki w warunkach
szpitalnych,
wyposażenia przekazanych Punktów pomocy medycznej w Miejscach
zawodów oraz miejscach wskazanych w Koncepcji zabezpieczenia
medycznego w sprzęt medyczny i leki zgodnie z wymogami wynikającymi
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym i Rozporządzenia oraz zarządzanie sprzętem
medycznym i lekami w Punktach pomocy medycznej,
dysponowania lekami nie wymienionymi we wskazanych wyżej przepisach,
znajdujących się w wykazie leków dodatkowych, stanowiącym Załącznik nr 7
do Umowy, koniecznymi do zadysponowania ze względu na warunki (ryzyka),
wsparcia organizatora zawodów w zakresie uzyskania od odpowiednich służb
pozytywnych opinii wymaganych polskim prawem, w szczególności ustawą
o bezpieczeństwie imprez masowych w zakresie Zabezpieczenia medycznego
zawodów, w tym w szczególności:
a) przygotowania lub udostępnienia wszelkich informacji lub dokumentacji
związanej z Zabezpieczeniem medycznym zawodów niezbędnej do
złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie każdej
z Imprez odbywających się w ramach The World Games 2017, o którym
mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
b) pomocy w przygotowaniu wniosku do właściwego komendanta Policji,
komendanta Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów
ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego o wydanie
opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych,

7) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczości zgodnie
z właściwymi przepisami prawa oraz według ustalonych przez strony wzorów,
zgodnie z treścią Koncepcji zabezpieczenia medycznego,
8) utylizacji odpadów medycznych powstałych w związku z wykonaniem Umowy,
9) zapewnienia obrotu lekami i wyposażeniem medycznym,
10)zapewnienia stanu ilościowego i rodzajowego w służbach medycznych
zgodnie z wymaganiami Koncepcji zabezpieczenia medycznego oraz
wyposażenia służby medycznej w niezbędne środki, zgodnie z Koncepcją
zabezpieczenia medycznego i obowiązującymi przepisami prawa,
3. W okresie trwania Umowy odbędzie się 31 (słownie: trzydzieści jeden) Imprez
wymagających Zabezpieczenie medycznego objętych przedmiotem Umowy.
Szczegółowy harmonogram Imprez/zawodów stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie zawodów, bez
konieczności zmiany umowy, w zakresie zmiany liczby dni lub godzin rozegrania
poszczególnych zawodów oraz przesunięć w harmonogramie.
OŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
§3
1. Wykonawca oświadcza, że jest podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi
będące przedmiotem Umowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie oraz sprzęt,
zaplecze i możliwości techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu
Umowy, a także dysponuje osobami posiadającymi umiejętności, kwalifikacje
i doświadczenie gwarantujące profesjonalne wykonanie przedmiotu Umowy.
2. W szczególności Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada wymagane polskim prawem wszelkie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie świadczenia usług medycznych, w tym usług
zabezpieczenia pod względem medycznym imprez masowych,
2) posiada
niezbędną
dla
wykonania
przedmiotu
Umowy
ilość
wykwalifikowanego personelu medycznego posługującego się językiem
angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym, zgodnie z „Wymaganiami
dotyczącymi personelu medycznego” stanowiącymi Załącznik nr 4 do Umowy,
3) dostarczy Zamawiającemu listę Pracowników Wykonawcy i innych osób, które
podczas The World Games 2017 realizować będą obowiązki Wykonawcy
wynikające z Umowy wg wzoru stanowiącego (Załącznik nr 5 do Umowy),
w terminie najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem The World Games 2017,
4) wdrożył i przestrzega procedur gwarantujących ochronę informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2013 r., Nr. 153, poz. 1503, ze zmianami), a także
służące ochronie danych Zamawiającego zgodnie z właściwymi przepisami
prawa, w szczególności ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),

5) dysponuje sprzętem medycznymi oraz lekami wymaganymi do realizacji
Zabezpieczenia medycznego Imprez przy udziale maksymalnej liczby
uczestników, z uwzględnieniem rezerwy 20%,
6) dysponuje zespołami wyjazdowymi z lekarzem w standardzie określonym
w Rozporządzeniu w liczbie wymaganej do realizacji Zabezpieczenia
medycznego Imprezy przy udziale maksymalnej liczby uczestników,
z uwzględnieniem rezerwy 20%,
7) dysponuje zespołami wyjazdowymi bez lekarza w standardzie określonym
w Rozporządzeniu w liczbie wymaganej do realizacji Zabezpieczenia
medycznego Imprezy przy udziale maksymalnej liczby uczestników,
z uwzględnieniem rezerwy 20%;
8) dysponuje, w ramach zespołów wyjazdowych określonych w punkach
powyżej, pojazdami specjalistycznymi spełniającymi cechy techniczne
i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy
zharmonizowane, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, w liczbie wymaganej do realizacji Zabezpieczenia
medycznego Imprezy przy udziale maksymalnej liczby uczestników, przy
uwzględnieniu rezerwy 20%,
9) zespoły wyjazdowe, o których mowa w pkt 6 i 7 nie mogą być jednocześnie
jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
10)dostarczy Zamawiającemu listę pojazdów, które będą użytkowane podczas
The World Games 2017 w ramach wykonywania przedmiotu Umowy
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do Umowy w terminie na co najmniej
14 dni przed rozpoczęciem The World Games,
11)dysponuje co najmniej dwoma alternatywnymi środkami łączności
bezprzewodowej dla członków zespołu Zabezpieczenia medycznego,
12)posiada:
a) możliwość zakupu leków lecznictwa zamkniętego,
b) zgodę na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów
dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki
odurzające,
c) możliwość dostarczenia tlenu medycznego,
d) zawartą umowę na utylizację odpadów medycznych,
e) możliwość prowadzenia oraz archiwizacji dokumentacji medycznej,
3. Wykonawca oświadcza ponadto, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej związanej z prowadzeniem działalności na kwotę 5 000 000,00 zł
(słownie: pięciu milionów złotych). Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy
stanowi Załącznik nr 8 do Umowy. Przedmiotowe ubezpieczenie winno zostać
utrzymane przez Wykonawcę na nie mniejszą kwotę przez cały okres
obowiązywania niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się realizować powierzone zadania z zachowaniem
najwyższej profesjonalnej staranności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób trzecich,
którymi się posługuje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, tak jak za swoje
własne działania lub zaniechania.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SPOSÓB WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§4
Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu Umowy w sposób
umożliwiający możliwie najpełniejszą realizację jej celu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wpływu na obsadę pracowników służb
medycznych, poprzez możliwość żądania wykluczenia Pracownika Wykonawcy,
który wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty.
Wykonawca jest zobowiązany, wyłącznie we własnym zakresie, do spełnienia
wszelkich przewidzianych przepisami prawa warunków oraz uzyskania wszelkich
decyzji administracyjnych, zezwoleń, koncesji lub uzgodnień niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy.
Wszystkie uwagi dotyczące wykonania przedmiotu Umowy będą przekazywane
przedstawicielowi Wykonawcy, który będzie zobowiązany do zapewnienia
natychmiastowego zastosowania się do nich.
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności, ale nie wyłącznie:
1) dbanie o udostępnione pomieszczenia oraz infrastrukturę i wyposażenie,
w szczególności utrzymanie ich w porządku oraz w stanie niepogorszonym,
2) przestrzeganie terminów określonych Umową,
3) prowadzenie ewidencji działań podejmowanych w wykonaniu przedmiotu
Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia podczas trwania Imprez
współdziałania służb medycznych z innymi służbami, w szczególności służbami
porządkowymi i służbami informacyjnymi.
Zamawiający
na
koszt
własny
zapozna
Pracowników
Wykonawcy
oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji Zabezpieczenia medycznego
The World Games 2017 z niezbędnymi zagadnieniami organizacyjnymi The World
Games, zwłaszcza z topografią miejsc zawodów oraz planem bezpieczeństwa
i ewakuacji.
Zamawiający zapewni osobom wchodzącym w skład służb medycznych
oddelegowanych przez Wykonawcę do realizacji Zabezpieczenia medycznego
Imprezy niezbędne dokumenty, w tym przepustki uprawniające do pobytu
w miejscach Imprez.

PUNKTY POMOCY MEDYCZNEJ
§5
1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wyposażenie Punktu pomocy
medycznej w leki, sprzęt medyczny oraz sprzęt jednorazowy w sposób
i w zakresie odpowiadającym wymogom zawartym w Rozporządzeniu.

2. Zamawiający jest zobowiązany przekazać Punkt pomocy medycznej
Zamawiającemu zaopatrzony w prąd oraz, w przypadku pomieszczeń
stacjonarnych, dostęp do bieżącej wody.
3. Zamawiający dostarczy podstawowe wyposażenie stałe Punktów pomocy
medycznej, w którego skład wchodzą: stół lub biurko, 2 stanowiska leżące dla
pacjentów, 2 krzesła, szafka.
4. Przekazanie Wykonawcy Punktów pomocy medycznej wymaganych dla potrzeb
Zabezpieczenia medycznego Imprezy nastąpi nie później niż 24 godzin przed
rozpoczęciem zawodów i odebrane protokołem od Wykonawcy do 24 godzin od
zakończenia zawodów.
5. Z chwilą przekazania Punktów pomocy medycznej Wykonawca przejmuje
obowiązki i odpowiedzialność za pomieszczenia w zakresie określonym niniejszą
Umową.
6. Wykonawca jest uprawniony i obowiązany do używania Punktów pomocy
medycznej wyłącznie w celu Zabezpieczenia medycznego Imprezy,
w szczególności bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem
nieważności.
7. Wykonawca zobowiązany jest do używania Punktów pomocy medycznej
w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu. Koszty zarządzania
Punktami pomocy medycznej w zakresie utrzymania czystości, serwisowania
infrastruktury będącej stałym elementem wyposażenia tych pomieszczeń pokrywa
Zamawiający.
8. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt dopuszczenia do
obecności w Punktach pomocy medycznej tych pracowników Zamawiającego,
którzy niezbędni są do wypełniania obowiązków wynikających z Umowy.
9. Wykonawca odpowiada za utylizację odpadów medycznych. Koszty utylizacji
odpadów medycznych pokrywa Wykonawca.
10. Wykonawca nie wolno oddać Punktów pomocy medycznej lub ich części
w podnajem, użyczenie lub do używania osobie trzeciej.
WYNAGRODZENIE
§6
1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony uzgadniają wynagrodzenie
maksymalne w wysokości brutto: ……… zł (słownie: …………… złotych),
tj. w wysokości netto: ……… zł (słownie: …………… złotych) wraz z podatkiem
VAT w obowiązującej wysokości i w kwocie: ……… zł (słownie: ……………
złotych), stanowiące iloczyn maksymalnej liczby godzin pracy Wykonawcy
w wykonaniu Umowy i stawki godzinowej za 1 godzinę pracy Wykonawcy,
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Z tytułu wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
… zł (słownie: … złotych) + podatek VAT w obowiązującej wysokości.za każdą
godzinę pracy Wykonawcy przy wykonaniu Umowy.

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie

faktycznej ilości godzin przepracowanych przez Wykonawcę w wykonaniu
Umowy, w oparciu o stawkę godzinową określoną w ust. 3, jednak nie mniej niż
za 80% całkowitej liczby godzin określonej w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej
Załączniku nr 3 do Umowy. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę
różnicy pomiędzy wartością rzeczywistego wynagrodzenia, a wynagrodzeniem
maksymalnym, o którym mowa w ust. 1
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3 obejmuje pełne wykonanie
przedmiotu Umowy, nie przewiduje się żadnych dodatkowych płatności.
5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT po wykonaniu przez
Wykonawcę przedmiotu Umowy potwierdzonym protokołem odbioru podpisanym
przez obie Strony bez zastrzeżeń, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.
6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień uznania na rachunku Wykonawcy
NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY, KARY UMOWNE
§7
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy na skutek działania siły wyższej.
3. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją zewnętrzne zdarzenie nagłe,
nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy
w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec
ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. Za przejawy Siły
wyższej Strony uznają w szczególności:
1) klęski żywiołowe w tym: trzęsienie ziemi, huragan, powódź oraz inne
nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne utrudniające lub uniemożliwiające
wykonanie przedmiotu Umowy,
2) akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy itp.,
3) działania wojenne, akty sabotaży, akty terrorystyczne i inne podobne
wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,
4) strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne
demonstracje mające wpływ na wykonanie Umowy, z wyłączeniem takich
zdarzeń, dotyczących pracowników Wykonawcy i jego podwykonawców.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy – w wysokości
30% wynagrodzenia brutto określonego
w § 6 ust. 1 Umowy,
2) za brak pełnej obsady w trakcie każdej z Imprez – w wysokości netto 300 zł za
każdą godzinę braku obsady liczoną za każdą brakującą osobę,

5.

6.

7.

8.
9.

3) brak wymaganych Umową i właściwymi przepisami prawa uprawnień służb
medycznych – w wysokości netto 300 zł za każdy stwierdzony przypadek,
4) brak obowiązkowego wyposażenia określonego w przepisach – w wysokości
netto 300 zł za każdy stwierdzony przypadek,
5) brak umundurowania zaakceptowanego przez Zamawiającego lub rażące
zaniedbanie wyglądu zewnętrznego Pracowników Wykonawcy – w wysokości
netto 100 zł za każdy stwierdzony przypadek,
6) przebywanie Pracowników Wykonawcy na terenie Imprezy po spożyciu
alkoholu lub środków odurzających (w takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia pracownika na swój koszt) –
w wysokości netto 1.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
7) udostępnianie danych lub informacji objętych na podstawie Umowy tajemnicą
Zamawiającego – w wysokości netto 1.000 zł za każdy stwierdzony
przypadek,
8) udostępnienie, oddanie do użytkowania, najem w całości lub części,
osobie/osobom trzecim Punktów pomocy medycznej lub ich wyposażenia – w
wysokości netto za każdy stwierdzony przypadek,
9) niedotrzymanie terminów określonych Umową – w wysokości do 5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania lub
odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości
30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 Umowy.
Zastrzega się prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych
– do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy niezależnie od winy w sytuacji, gdy niewykonanie lub
nienależyte wykonanie Umowy następuje z powodu okoliczności związanych
z działalnością Wykonawcy przy realizacji Umowy.
Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia
Umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.
Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża
zgodę.

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
§8
1. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem zawartym w ust. 5.
2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, okoliczności wymienionej poniżej,
z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:
1) zmiana terminów wykonania przedmiotu Umowy (rozumiana, jako wykonanie
Umowy w innych terminach, niż zostało to przewidziane postanowieniami
Umowy lub przedłużenie terminów wykonania Umowy) może być dokonana
w szczególności w sytuacji:
a) zmiany terminu TWG2017,
b) wystąpienia siły wyższej,
c) przerw w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów, od których
uzależnione jest wykonanie przedmiotu Umowy, pod warunkiem, że
nastąpiła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy,
d) wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego –
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,
e) pozostałych zmian organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego,
2) zmiana wysokości wynagrodzenia:
a) w sytuacji zmiany przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na
wysokość podatku VAT, jeśli nastąpiła po upływie terminu wyznaczonego
na składanie ofert – Wykonawca doliczy do wynagrodzenia podatek VAT,
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia stosownych
dokumentów finansowych. Strony dokonają odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia umownego – dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie tej
części przedmiot Umowy, której w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano,
b) zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy na skutek zaistnienia
okoliczności wskazanych w pkt 1 lit. d – Wykonawca będzie uprawniony
do żądania pokrycia uzasadnionych i udokumentowanych dodatkowych
kosztów w związku z nieterminową realizacją umowy z wyłączeniem
zysku,
3) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian obowiązujących przepisów prawnych
dokonanych w trakcie realizacji Umowy,
4) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357¹ Kodeksu
cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata
w wysokości, o której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych,
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w innych, niż
określone w ust. 2 sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy i mających charakter zmian nieistotnych, a w szczególności nie
odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru
Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na etapie postępowania nie
miałoby wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które ubiegają się o to zamówienie
lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż pierwotnie.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności zewnętrznych, niezależnych od żadnej ze

Stron oraz nieprzewidzianych przez Strony, a także w przypadku odwołania lub
istotnej zmiany charakteru Imprez przez jej organizatora bądź w wykonaniu
żądania właściwych organów, w tym terminu, scenariusza, przewidywanej
liczebności uczestników, Zamawiający może, według własnego wyboru, cofnąć
albo zmienić w tym zakresie warunki Umowy, nie później jednak niż w terminie
14 (czternaście) dni przed Imprezą. W związku z powyższym Wykonawca
zobowiązuje się w każdym wypadku otrzymania informacji o zmianie podjąć
wszelkie możliwe starania, by koszty związane z przygotowaniem do
świadczenia usług objętych przedmiotem Umowy nie powstały wcześniej, niż na
14 (czternaście) dni przed terminem Imprez. Wykonawca nie będzie dochodził od
Zamawiającego żadnych roszczeń, w przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z uprawnienia opisanego w zdaniu poprzedzającym
w umówionym terminie.
5. Ustala się, iż nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana osób do kontaktów wskazanych w § 10 ust. 2 i ust. 3 Umowy,
2) zmiana danych adresowych stron Umowy wskazanych w § 11 ust. 3 pkt 1 i 2
Umowy.
6. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust. 4 nie wymaga sporządzenia
pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej
Strony.
7. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniami wynikającymi
z Umowy.
ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§9
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie
(art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych).
2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy, w okolicznościach,
o których mowa jest w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy. Wynagrodzenie to zostanie ustalone w oparciu
o protokół określający zakres zrealizowanych czynności Wykonawcy, których
wykonanie zostanie potwierdzone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający ma również prawo rozwiązać Umowę lub odstąpić od Umowy ze
skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli:
1) Wykonawca realizuje Umowę w tempie niegwarantującym dotrzymania
terminów umownych wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności

pozostaje w zwłoce w wykonaniu obowiązków wynikających z § 4 Umowy o
czas dłuższy niż 2 tygodnie w stosunku do terminów wskazanych
w § 4 Umowy,
2) kary umowne, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 2-8 Umowy przekroczą
łącznie 50 % wartości wynagrodzenia maksymalnego netto, określonego
w § 6 ust. 1 Umowy.
4. Zamawiający ma również prawo rozwiązać Umowę lub odstąpić od Umowy ze
skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli
Wykonawca narusza postanowienia Umowy lub nie wykonuje zobowiązań z niej
wynikających, a także realizuje Umowę z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa. W takim przypadku przed odstąpieniem Zamawiający wezwie
Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od Umowy,
wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin.
5. Odstąpienie od Umowy albo wezwanie do usunięcia naruszenia pod rygorem
odstąpienia, o którym mowa w ust. 4 Umowy, może nastąpić w terminie do
30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu
okoliczności uzasadniających odstąpienie.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, zostanie mu wypłacone wynagrodzenie jedynie
za tą część Umowy, która została zrealizowana należycie do dnia odstąpienia.
Wynagrodzenie to zostanie ustalone w oparciu o protokół określający zakres
zrealizowanych
czynności Wykonawcy,
których
wykonanie
zostanie
potwierdzone przez Zamawiającego.
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ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ MIĘDZY STRONAMI
§ 10
Obie Strony wyznaczają osoby do kontaktów w zakresie wykonania przedmiotu
Umowy, w szczególności do udzielania informacji, odbierania zgłoszeń,
poprawek, dokonywania odbiorów i podpisywania protokołów.
Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym:
Imię i nazwisko
Telefon
Fax
e-mail
Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą:
Imię i nazwisko
Telefon
Fax
e-mail
Każda ze Stron ma prawo do zmiany osób, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej Strony. W przypadku nie
powiadomienia Strony o zaistniałej zmianie, dane ostatniej osoby do kontaktów

traktuje się jako obowiązujące. Zmiana osoby do kontaktów
sporządzenia aneksu do Umowy.
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nie wymaga

§ 11
Do wymiany prowadzonej pomiędzy sobą korespondencji
Strony zastrzegają priorytet drogi elektronicznej, z zastrzeżeniem posługiwania
się adresami mailowymi podanymi w § 10 ust. 2 i 3.
Jeśli Strony zmienią adresy wskazane w ust. 1 i nie
poinformują o tym siebie nawzajem w formie pisemnej, to wszelkie pisemne
oświadczenia jednej Strony kierowane na ostatni pisemnie podany przez drugą
Stronę adres traktuje się jako doręczone. Zmiana adresów nie stanowi zmiany
Umowy.
Korespondencja przekazywana w formie pisemnej pomiędzy
Stronami Umowy będzie kierowana na adresy Stron, wymienione poniżej:
1) dla Wykonawcy:
Adres
Fax
2) dla Zamawiającego:
ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław
Adres
Fax
Zmiana adresów wskazanych w ust. 3 nie stanowi zmiany
Umowy, wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej
Strony.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
1. Informacje i materiały uzyskane w związku z realizacją Umowy traktowane są,
jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze
zmianami). Udostępnienie ich podmiotom trzecim niezwiązanym z realizacją
Umowy może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji dochodzenia praw związanych
z realizacją Umowy lub w przypadku uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Klauzula Poufności obejmuje wszystkich Pracowników Wykonawcy oraz inne
osoby, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy.
Klauzula Poufności obejmuje zarówno informacje wynikające z niniejszej Umowy
jak również informacje uzyskane przez Wykonawcę lub Pracowników Wykonawcy
oraz osoby, którymi się posługuje w związku lub przy okazji wykonywania
niniejszej Umowy.
3. W razie naruszenia Klauzuli Poufności Strona, która dokona naruszenia
zobowiązana jest do naprawienia szkody jaką poniosła druga Strona z tytułu
niewykonania lub nienależytego zobowiązania na zasadach ogólnych.

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść swoich
wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią (tj. dokonać przelewu
wierzytelności).
§ 13
1. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy, Strony będą się
starały rozstrzygnąć w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia
porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach
nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zmianami), ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), ustawy z dnia
4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90,
poz. 631, ze zmianami) oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem
Umowy.
3. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:
Załącznik nr 1 Koncepcja zabezpieczenie medycznego
Załącznik nr 2 Harmonogram zawodów
Załącznik nr 3 Oferta cenowa
Załącznik nr 4 Wymagania dotyczące personelu medycznego
Załącznik nr 5 Lista osób
Załącznik nr 6 Lista pojazdów
Załącznik nr 7 Lista leków dodatkowych
Załącznik nr 8 Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy
Załącznik nr 9 Minimalna ilość zasobów wymagana do realizacji zabezpieczenia

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

