
                                                                                                           
Załącznik nr 2 do SWZ 

Postępowanie nr ZP/TP/8/2022 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr ………………………… 

 

zawarta w dniu …………………………, zwana dalej „Umową”, pomiędzy następującymi stronami, 

zwanymi dalej odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”: 

 

Sinfonią Varsovią z siedzibą pod adresem: 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 272, wpisaną do 

Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/2/08, NIP 5252414353, REGON: 141246217, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje ………………, 

 

a 

 

Panem/Panią …, zam. …, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …, pod 

adresem: …, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

PESEL …, NIP …, REGON …, zwanym/ą dalej „Wykonawcą”. 

 

… spółka ………… z siedzibą pod adresem: …, której dokumenty rejestrowe przechowywane są 

w Sądzie Rejonowym w …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …, NIP …, REGON …, zwaną 

dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje wspólnik …………… 

 

… spółka …………… z siedzibą pod adresem: …, której dokumenty rejestrowe przechowywane są 

w Sądzie Rejonowym w …, … Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS …, o kapitale zakładowym w 

wysokości …, NIP …, REGON …, zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują członkowie zarządu: 

…………… 

 

Osoby reprezentujące Strony oświadczają, że dane zawarte w załączonych do Umowy odpisach z 

właściwych rejestrów lub ewidencji, stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 do Umowy w odniesieniu 

do Zamawiającego i załącznik nr 2 do Umowy w odniesieniu do Wykonawcy, są aktualne na dzień 

zawarcia Umowy, a ich umocowanie do reprezentacji Stron nie ustało, w szczególności nie zostali 

odwołani z pełnionych funkcji* / pełnomocnictwa stanowiące podstawę ich umocowania do zawarcia 

Umowy nie zostały odwołane, ani nie wygasły*; pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy 

stanowi załącznik nr … do Umowy.* 

 

Osoby reprezentujące Strony oświadczają, że do zawarcia Umowy nie jest konieczne uzyskanie zgody 

jakiegokolwiek organu lub osoby trzeciej. 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na obsługę podróży 

zagranicznej Zamawiającego w zakresie rezerwacji i wykupu biletów lotniczych, zapewnienia 

przejazdów autobusowych oraz miejsc noclegowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą 

„Interakcje-Integracje” w zakresie programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” 

w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021, na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „PZP). 

 

§ 1. 
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Oświadczenia Zamawiającego 

 

Zamawiający oświadcza, że jako beneficjent realizuje we współpracy z norweskim partnerem 

Norwegian Youth Chamber Music Festival (zwanym dalej „partnerem projektu”) projekt 

„Interakcje/Integracje” zaplanowany na okres od dnia 15 lutego 2022 r. – 14 lutego 2024 r. w Warszawie 

(Polska) oraz Stavanger, Bru, Suldal (Norwegia) w ramach Programu „Kultura” współfinansowanego z 

Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (zwany dalej „projektem”) zgodnie z umową Finansową nr 

107/2022/DZIAŁANIE2/MFEOG. 

 

§ 2. 

Oświadczenia Wykonawcy 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym i w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej świadczy usługi w zakresie organizacji podróży; 

2) posiada wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia 

działalności gospodarczej i zawodowej niezbędne do wykonania Umowy; 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy; 

4) posiada odpowiednią zdolność zawodową zapewniającą wykonanie Umowy. 

 

§ 3. 

Przedmiot Umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług obsługi podróży 

zagranicznej Zamawiającego w zakresie rezerwacji i wykupu biletów lotniczych, zapewnienia 

przejazdów autobusowych oraz miejsc noclegowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą 

„Interakcje-Integracje” w zakresie programu „Kultura” Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i 

sztuki” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. 

2. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązuje się: 

1) zapewnić zarezerwowanie, wykupienie i dostarczenie Zamawiającemu biletów lotniczych na 

trasie Polska – Norwegia (Stravanger) oraz Norwegia (Stravanger) – Polska; 

2) zapewnić miejsca noclegowe w hotelach; 

3) zapewnić przejazdy autobusowe na terenie Polski i Norwegii. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia, zwany dalej „OPZ”, 

stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. 

 

§ 4. 

Okres obowiązywania Umowy 

 

1. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 29-10-2022 r. z uwzględnieniem, iż podróż 

zagraniczna odbywa się w dniach 22-29.10.2022 r. 

2. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych usług dotyczących rezerwacji i wykupu biletów 

lotniczych, zapewnienia przejazdów autobusowych oraz miejsc noclegowych na potrzeby określa 

OPZ stanowiący załącznik nr 3 do SWZ. 

 

§ 5. 

Zobowiązania Zamawiającego 

 

Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy wykonywaniu Umowy, 

w szczególności poprzez: 
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1) udzielanie Wykonawcy koniecznych do wykonania usług informacji dotyczących podróży 

zagranicznej; 

2) przekazania szczegółowych danych osób biorących udział w podróży zagranicznej nie później 

niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem podróży. 

 

§ 6. 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z najwyższą starannością wynikającą z 

zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, według swojej najlepszej wiedzy, rzetelnie i terminowo oraz z zachowaniem 

troski o najlepiej pojęty interes Zamawiającego jako instytucji sektora finansów publicznych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do rezerwacji i wykupu biletów lotniczych, zapewnienia przejazdów 

autobusowych oraz miejsc noclegowych w terminach umożliwiających organizację wyjazdu zgodnie 

z § 4. 

3. Zamawiający pod pojęciem noclegu rozumie nocleg w hotelu, w pokoju jednoosobowym wraz ze 

śniadaniem serwowanym od godziny 7:00. Pokój z oknem wyposażony w łazienkę z kabiną 

prysznicową/wannę, suszarkę do włosów, klimatyzację, telewizor z bezpłatną możliwością odbioru 

kanałów TV, telefon, ręczniki kąpielowe, szklanki lub inne naczynia do picia. Internet 

bezprzewodowy w każdym pokoju (dostęp do Internetu wliczony w cenę pokoju), miejscem do pracy 

i z zagwarantowaną codzienną usługą sprzątania oraz wymianą ręczników. Obsługa w hotelu musi 

posługiwać się językiem angielskim. Każdy nocleg oznacza pełną dobę hotelową.  

4. Nocleg wszystkich uczestników na terenie Norwegii powinien odbywać się maksymalnie w 2 

hotelach/2 lokalizacjach.  

5. Wykonawca ma obowiązek pokrycia kosztów wykonania testów na obecność wirusa SARS-COV-2 

dla uczestników wyjazdu, jeśli w danym państwie będzie to wymagane. Koszty te zostały 

uwzględnione w cenach za bilety, noclegi i transfery lokalne.  

 

§ 7. 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy wykona osobiście w całości* / osobiście, zaś w 

zakresie następujących części Przedmiotu Umowy przy pomocy następujących podwykonawców*: 

1) …………………………… przy pomocy podwykonawcy: ……………………………………… 

2) …………………………… przy pomocy podwykonawcy: ……………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać 

wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację usług. 

3. W razie korzystania z podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru 

podwykonawcy spośród podmiotów posiadających odpowiednią zdolność zawodową zapewniającą 

należyte wykonanie Umowy. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe albo sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego, 
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nie krótszym niż 14 dni, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni w terminie obowiązku zastąpienia podmiotu, o którym mowa w ust. 4, 

innym podmiotem lub podmiotami, ani nie wykaże, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od Umowy 

(wypowiedzenia Umowy bez okresu wypowiedzenia) w części, w jakiej Umowa nie została jeszcze 

wykonana, w terminie 21 dni od bezskutecznego upływu terminu zastąpienia podmiotu, o którym 

mowa w ust. 4, innym podmiotem lub podmiotami, lub wykazania, że Wykonawca samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Zmiana podwykonawcy nie wymaga zmiany Umowy. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników oraz osób trzecich, którymi podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca się posługuje przy wykonaniu usług, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

§ 8. 

Wynagrodzenie 

 

1. Wykonawca z tytułu wykonania Umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………… 

zł brutto, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 zostanie ustalone w oparciu o następujące składniki 

- zgodnie z ofertą Wykonawcy: 

1) …………………………………… 

2) …………………………………… 

3) …………………………………… 

4) …………………………………… 

5) …………………………………… 

3. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu umowy w terminie do 21 dni od daty doręczenia faktury. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest potwierdzenie realizacji usługi zawierające zestawienie ilościowe 

zrealizowanych usług potwierdzone przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie 

elektronicznej (e-faktura w pdf.) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

sekretariat@sinfoniavarsovia.org  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 

i usług. 

6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień skutecznego obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego może nastąpić z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment). 

8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę do dokonania 

płatności. 

9. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy do dokonania płatności 

będzie rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, ujętym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazany przez Wykonawcę rachunek 

rozliczeniowy nie jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ujętym w wykazie podmiotów prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 

wynagrodzenia do czasu ujawnienia rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
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11. Zamawiający nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji, w tym odsetek za opóźnienie, za 

okres, w którym nie dokonał zapłaty wynagrodzenia z uwagi na brak rachunku rozliczeniowego 

Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

12. Wynagrodzenie określone w Umowie jest obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z 

wykonaniem Umowy, w tym wszystkie opłaty związane z lotem (opłatę za bilet, opłaty lotniskowe, 

paliwowe, opłaty za bagaż i inne niezbędne do zrealizowania podróży, a pobierane zgodnie z 

prawem przez przewoźników lub zarządców lotnisk opłaty i podatki), koszty noclegów, koszty 

transferów lokalnych, w tym opłaty drogowe, parkingowe i inne tego typu. 

 

§ 9. 

Informacje poufne 

 

1. Informacje, nieujawnione przez Zamawiającego do wiadomości publicznej, udostępnione, 

przekazane lub w inny sposób uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonaniem Umowy lub 

w czasie jej obowiązywania są informacjami poufnymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie ujawniać informacji poufnych osobom 

trzecim, ani bezpośrednio, ani pośrednio, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie pod rygorem nieważności, chyba że do ujawnienia informacji poufnych Wykonawca jest 

zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub nakazu wydanego przez 

uprawniony organ władzy publicznej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu informacji poufnych ze wskazaniem 

zakresu ujawnionych informacji oraz podmiotu na rzecz którego ujawnienie to nastąpiło oraz 

ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych i tylko w takiej formie, jaka jest wymagana 

przepisami prawa lub wynika z nakazu wydanego przez uprawniony organ władzy publicznej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji poufnych w innym celu niż związany z 

wykonaniem Umowy i tylko w zakresie koniecznym do należytego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zobowiązania wszystkich osób, którymi posługuje się przy 

wykonaniu Umowy, w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców oraz wszystkich innych 

osób, które mogą za pośrednictwem Wykonawcy wejść w posiadanie informacji poufnych, do 

zachowania poufności co najmniej w zakresie określonym niniejszą Umową. 

5. Zobowiązanie Wykonawcy i innych osób określonych w ust. 4 do zachowania poufności obowiązuje 

zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu 

z jakiejkolwiek przyczyny. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których 

mowa w ust. 2-4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć od 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 2.000 zł za każde naruszenie zobowiązania określonego w 

ust. 2-4. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

 

§ 10. 

Zatrudnienie pracowników 

 

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązani są do zatrudniania na podstawie stosunku pracy 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób wykonujących 

czynności administracyjne związane z organizacją podróży zagranicznej. 

2. W celu weryfikacji zatrudniana przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę tego wymogu. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
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2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika wraz 

z zakresem obowiązków pracownika; 

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty określone w ust. 2 w terminie 

do 7 dni do dnia ich zażądania przez Zamawiającego. Nieprzedłożenie w terminie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów określonych w ust. 2 traktowane będzie jako 

niewykonanie obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób, o których mowa w ust. 1. 

4. W razie braku zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust. 1, lub braku udokumentowania przez Wykonawcę zatrudniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1, 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2.000 zł za każdą taką osobę 

wykonującą czynności określone w ust. 1 w danym miesiącu kalendarzowym. 

 

§ 11. 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, podwykonawców i inne 

osoby zaangażowane przez Wykonawcę do wykonania umowy lub wskutek czynu niedozwolonego 

- na zasadach określonych w obowiązujących przepisach oraz w niniejszej Umowie. 

2. W przypadku nienależytego wykonania Umowy Zamawiający może obniżyć wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości odpowiadającej należycie wykonanym czynnościom.  Nie 

uchybia to innym uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z obowiązujących przepisów prawa 

oraz z postanowień umowy, w szczególności prawu do naliczenia kar umownych określonych w 

umowie oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania umowy. 

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących 

po jego stronie Zamawiający może zlecić osobie trzeciej wykonanie takiej usługi na koszt i 

niebezpieczeństwo Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę kosztami takiego wykonania. 

4. W razie nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań Wykonawcy wynikających z 

Umowy, w szczególności dokonania rezerwacji biletów lotniczych lub noclegów na warunkach nie 

spełniających wymagań określonych w umowie, Zamawiający może także obciążyć Wykonawcę 

karą umowną w wysokości 2.000 zł za każdy przypadek nienależytego wykonania któregokolwiek 

z zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. W razie wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 8 ust. 1.  

6. Zapłata którejkolwiek z kar umownych określonych w Umowie nie wyłącza prawa Zamawiającego 

do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na 

zasadach ogólnych. 

7. Kary umowne określone w Umowie płatne będą w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia 

Wykonawcy o ich naliczeniu. 

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na podstawie 

Umowy, wynosi 40% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. 
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§ 12. 

Ubezpieczenie 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z 

Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia. 

2. Jeżeli ubezpieczenie wygasa w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do uzyskania nowego lub do przedłużenia istniejącego ubezpieczenia tak, aby okres 

ubezpieczenia obejmował nieprzerwanie cały okres obowiązywania niniejszej Umowy zgodnie z 

warunkami określonymi w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 

ubezpieczenia przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest 

ubezpieczony w zakresie określonym w ust. 1 oraz niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o 

każdej zmianie w zakresie posiadanego przez Wykonawcę ubezpieczenia. 

 

§ 13. 

Siła wyższa 

 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z Umowy będące następstwem wystąpienia siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą, o której mowa w ust. 1, rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec. 

3. Strony zobowiązują się niezwłocznie powiadomić się o wystąpieniu siły wyższej mającej wpływ na 

wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 

4. Strona, która nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy wskutek 

wystąpienia siły wyższej, zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań ograniczających 

skutki wystąpienia siły wyższej. 

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony zobowiązują się podjąć działania mające na celu 

ograniczenie skutków wystąpienia siły wyższej. 

 

§ 14. 

Wypowiedzenie i odstąpienie od Umowy 

 

1. Umowa może zostać wypowiedziana w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach 

prawa oraz w przypadkach określonych w Umowie. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z Umowy. 

Przed wypowiedzeniem Umowy Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do wykonania 

lub należytego wykonania jego zobowiązań i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może Umowę wypowiedzieć bez 

zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. Ponadto Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w razie: 

1) nieposiadania przez Wykonawcę wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub nieprzedstawienia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada wymagane 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia; 

2) wyrządzenia szkody Zamawiającemu. 

4. Zamawiający 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 
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publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie 

Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-4, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 15. 

Ograniczenie zakresu Umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników podróży zagranicznej o 

nie więcej niż 10% bez ponoszenia kosztów.  

2. W razie zmniejszenia liczby uczestników podróży zagranicznej Zamawiający pokryje Wykonawcy 

koszty anulowania biletu lub anulowania rezerwacji noclegu, o ile anulowanie biletu lub rezerwacji 

noclegu będzie możliwe - w wysokości udokumentowanej przez Wykonawcę. W takim przypadku 

wynagrodzenie za anulowany bilet lub nocleg nie będzie naliczane. 

 

§ 16. 

Zmiana Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą 

być dokonane w granicach określonych art. 455 ust. 1 Ustawy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w przypadkach określonych w 

przepisach prawa oraz w razie: 

1) otrzymania korzystniejszej dla Zamawiającego nowej oferty odbycia podróży na trasie 

Warszawa – Stravanger transportem lotniczym, z jednoczesną rezygnacja z podróży 

autokarowej na trasie Warszawa – Gdańsk/lub/Kraków. Oferta taka powinna być korzystniejsza 

dla Zamawiającego pod kątem ceny (tańsza) lub pozwalać na skrócenie łącznego czasu 

podróży co najmniej o 10 proc. względem planowanego czasu podróży przewidzianego na 

podstawie najkorzystniejszej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; w 

przypadku przyjęcia przez Zamawiającego nowej oferty Strony dokonają odpowiednich zmian 

treści Umowy w drodze aneksu. 

2) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa – w zakresie wynikającym ze zmienionych przepisów prawa; 

3) w razie wystąpienia siły wyższej powodującej konieczność wstrzymania lub zawieszenia 

wykonywania umowy - zmiana umowy nastąpi poprzez zmianę terminów lub sposobu realizacji 

umowy odpowiednio o czas trwania siły wyższej lub w sposób zapobiegający skutkom 

wystąpienia siły wyższej. 

 

§ 17. 

Zawiadomienia 

 

1. Zawiadomienia, uzgodnienia lub ustalenia robocze dokonywane mogą być za pomocą poczty 

elektronicznej lub faxem, korespondencja taka będzie doręczana drugiej Stronie na następujące 

adresy: 

1) dla Zamawiającego: …………………………………… 

2) dla Wykonawcy: …………………………………… 

2. Strony są zobowiązane niezwłocznie potwierdzać odbiór poczty elektronicznej i faxu na wyraźne 

żądanie którejkolwiek ze Stron. 

3. W razie zmiany danych określonych w ust. 1, Strona, której zmiana dotyczy, niezwłocznie 

zawiadomi drugą Stronę o zmianie danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności; w 
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przeciwnym razie doręczenia dokonane zgodnie z danymi zawartymi w ust. 1 będą uznane za 

skuteczne. Zmiana danych zawartych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy.  

 

§ 18. 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Dane osobowe osób fizycznych realizujących Umowę w imieniu Wykonawcy będą przetwarzane 

zgodnie z przepisami 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. 

3. Z inspektorem ochrony danych Zamawiającego można skontaktować się pisemnie, pisząc na adres 

administratora, lub drogą elektroniczną na adres: iod.sv@dpag.pl. Do inspektora ochrony danych 

należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania danych przez administratora, w tym realizacji 

przysługujących praw. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

1) zawarcia, prawidłowej realizacji oraz rozliczenia umowy, które to przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania Umowy; 

2) wypełnienia obowiązków prawnych, jakie nałożone są na administratora, a które to obowiązki 

wynikają wprost z przepisów prawa; 

3) dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, który to cel wynika z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne sprawujące kontrolę nad działalnością 

administratora oraz podmioty działające na zlecenie administratora tj. podmioty świadczące usługi 

pocztowe, kurierskie, audytorskie, informatyczne czy niszczenia dokumentów. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów wymienionych w 

ust. 4, tj. do upływu okresu związanego z zawarciem i wykonaniem Umowy, wypełnieniem 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także upływu okresu dochodzenia lub obrony 

roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania dokumentów wynikającego z 

obowiązujących przepisów. W przypadku danych osobowych, których przetwarzanie jest niezbędne 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub 

przez stronę trzecią, będą one przechowywane do upływu okresu związanego z realizacją tych 

prawnie uzasadnionych interesów, nie dłużej jednak niż do dnia wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, a jeżeli zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do 

przetwarzania danych lub podstawy do dochodzenia lub obrony roszczeń – do upływu okresu 

dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora oraz upływu okresu przechowywania 

dokumentów wynikającego z obowiązujących przepisów. 

7. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego przysługuje prawo żądania 

od Zamawiającego dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 

do przenoszenia danych. 

8. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie. 

10. W zakresie, w jakim wykonanie Umowy wiązać się będzie z przetwarzaniem danych osobowych, 

Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

mailto:iod.sv@dpag.pl
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11. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zostanie odrębnie uregulowane, jeżeli dokonanie 

takiej regulacji będzie wymagane. 

 

§ 19. 

Zakaz cesji 

 

Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej, 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie 

wyłącza to prawa Wykonawcy do posługiwania się podwykonawcami zgodnie z postanowieniami 

Umowy. 

 

§ 20. 

Załączniki 

 

Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:  

1) załącznik nr 1 - kopia odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Zamawiającego; 

2) załącznik nr 2 - wydruk z CEIDG*/KRS*/……………* Wykonawcy; 

3) załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia; 

4) załącznik nr 4 - oferta Wykonawcy; 

5) …………………………… 

 

§ 21. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W zakresie nieuregulowanym Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa wspólnotowego i prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 

cywilny oraz ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku prawnego objętego Umową Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 


