
Sprawa nr ZO/17/22 
Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert 

UMOWA nr....................../2022/MTM/AI/P 

O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH 

 

 Zawarta w dniu ………...................2022r. w Warszawie, pomiędzy: 

Mazowieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kiepury, z siedzibą w Warszawie (02-954), przy ul. Goplańskiej 42, 

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod 

numerem 28/05, REGON 140151727, NIP 5252333270,                                                                                                     

zwanym dalej „Zamawiającym” , 

reprezentowanym przez Panią Iwonę Wujastyk – Dyrektora 

a 

Firmą …………………… z siedzibą w ………………………… przy ul. …………………………, zarejestrowaną w ………………… pod 

numerem KRS……………………., NIP…………………………, REGON……………………………….                                                                

zwaną dalej „Wykonawcą”,                                                                                                                                          

reprezentowanym przez………………….-……………… 

łącznie zwanymi „Stronami” lub osobno „Stroną”. 

o następującej treści: 

Umowa dotyczy realizacji zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z 

Regulaminem zamówień publicznych Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, w trybie opisanym 

w paragrafie 13, w ramach realizacji zadania pn. „Świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w zakresie 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia (śniadania) dla gości, artystów i realizatorów Mazowieckiego 

Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury” – sprawa nr ZO/17/22, w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w dniu 

……… września 2022 r.  

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j 

Dz. U. 2022 poz.1710 ), do niniejszej Umowy nie mają zastosowania przepisy tej ustawy. Umowa  została 

zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w trybie  Regulaminu udzielenia zamówień 

publicznych w Mazowieckim Teatrze Muzycznym. Oferta Wykonawcy jest załącznikiem nr. 1 do niniejszej 

Umowy.  

§ 1 

Przedmiot Umowy 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczeniu usług hotelarskich (tj. nocleg wraz ze 

śniadaniem), zwanego dalej „Przedmiotem Umowy”, dla osób uczestniczących w Wydarzeniach 

organizowanych przez Zamawiającego. Przez osoby uczestniczące w Wydarzeniach Strony Umowy rozumieją  
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artystów skierowanych przez Zamawiającego do korzystania z usług hotelarskich wskazanych z imienia i 

nazwiska.  Wykaz Wydarzeń stanowi  załącznik nr 2 do Umowy.  

2. Przedmiot Umowy będzie realizowany w obiekcie o nazwie…………………………………………………… 

zlokalizowanym (dokładny adres): ………………………………………………………………………………..  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy wskazanego w ust. 1 w cenach i ilościach 

określonych w Opisie przedmiotu zamówienia wraz formularzem cenowym  stanowiącym załącznik nr 3 do 

Umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada możliwości wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową i w 

terminach w niej określonych oraz że nie istnieją żadne przeszkody, w szczególności natury technicznej, 

prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie.  

5. Wykonawca oświadcza, że doba hotelowa w Hotelu trwa od godziny ....................... w dniu przybycia, do 

godziny .................. w dniu wyjazdu.  

6. Wykonawca dopuszcza możliwość zmiany godzin doby hotelowej w zależności od potrzeb Zamawiającego, o 

ile nie spowoduje to zakłóceń w świadczeniu usług hotelarskich na rzecz innych gości Hotelu.  

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby osób skierowanych do Hotelu w terminie 7 dni 

przed rozpoczęciem świadczenia usług. W  takiej sytuacji Wykonawca nie będzie występował z żadnymi 

roszczeniami finansowymi z  tego tytułu wobec Zamawiającego. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy 

Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania do dnia i obowiązuje do  dnia ....................................................... 

 

§ 3 

Realizacja umowy 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać w całości Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z 

harmonogramem Wydarzeń,  o których mowa w załączniku nr 2. 

 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych niezbędnych do 

wykonania niniejszej umowy, a w szczególności:  

1) ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem przedmiotu zamówienia;  

2) zapewni wykwalifikowany personel niezbędny do właściwego i terminowego wykonania umowy;  

3) ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym przez siebie personelem.  

2. Usługi będą świadczone przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Usługi zostaną zrealizowane przez Wykonawcę wyłącznie w obiekcie realizującym usługę. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości zakwaterowania osób przez siebie skierowanych do Hotelu poza obiektem realizującym 

usługę.  



Sprawa nr ZO/17/22 
Załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert 

§ 5 

Osoby umocowane do kontaktów. 

1. Do kontaktów w bieżących sprawach związanych z  wykonaniem przedmiotu  Umowy Strony  wyznaczają :  

1) po stronie Zamawiającego: ............................................... 

e-mail:..............................................tel................................. 

2) po stronie Wykonawcy: ……………………............................;  

e-mail:…………………………….tel...............................................  

2. W trakcie realizacji Umowy Strony przewidują następujące sposoby doręczeń:  

1) przesłanie w formie pisemnej listem poleconym na adresy wskazane w komparycji Umowy;  

2) przesłanie na adresy e-mail, o ile Umowa lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie przewidują 

obowiązku formy pisemnej:  

a) po stronie Zamawiającego: biuro@mteatr.pl 

b) po stronie Wykonawcy: ….........................................  

3. Strony mają prawo do wyznaczenia dodatkowych osób do bieżących kontaktów, co nie będzie stanowiło 

zmiany Umowy. Powiadomienie w tym przedmiocie powinno zostać wysłane w formie pisemnej lub za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ust. 1.  

 

§ 6 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje maksymalne łączne wynagrodzenie, 

zgodne z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, w łącznej wysokości:  

wartość netto:…………… zł  

słownie: ……………………………………..  

podatek VAT: …………… zł  

słownie: ……………………………………..  

wartość brutto: ……………zł  

słownie: ……………………………………….  

2. Zapłata wynagrodzenia odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych wystawionych za zrealizowaną 

usługę po zakończeniu każdego Wydarzenia.  

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na adres e-mail: biuro@mteatr.pl  prawidłowo wystawioną fakturę 

VAT. Prawidłowo wystawiona faktura VAT w opisie powinna wskazywać Przedmiot Umowy ( usługi hotelowe)  

oraz numer Umowy, na podstawie której jest wystawiona. Przesłanie faktury VAT przez Wykonawcę w innej 

formie nie będzie rodziło po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie faktur VAT 

doręczanych Zamawiającemu. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany 

przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru częściowego po zakończeniu usług 

hotelowych po każdym Wydarzeniu , bez wad, usterek oraz uwag.  
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5. Strony ustalają 30-dniowy termin płatności, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił 

swojemu bankowi przelać wynagrodzenie na rachunek Wykonawcy.  

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności w stosunku do terminu określonego w ust. 5 Wykonawcy 

przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.  

7. Strony oświadczają, że w wynagrodzenie, określone w ust. 1, wliczone są wszelkie koszty związane z 

wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wszelkie koszty związane z 

wykonaniem usług hotelowych i gastronomicznych, należne podatki, w tym podatek VAT, co pozbawia 

Wykonawcę prawa do żądania zwiększenia wynagrodzenia.  

 

§ 7 

Odstąpienie od Umowy 

1. Z ważnych powodów Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, ze skutkiem na dzień 

złożenia oświadczenia o odstąpieniu. W szczególności za ważne powody Strony uznają następujące zdarzenia 

leżące po stronie Wykonawcy:  

1) jeżeli Wykonawca znajdzie się w stanie zagrożenia niewypłacalnością, upadłością lub restrukturyzacją;  

2) gdy Wykonawca będzie realizował Umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami i nie zmieni sposobu 

realizacji mimo pisemnego wezwania go do tego przez Zamawiającego, w terminie określonym w wezwaniu;  

3) jeżeli wobec Wykonawcy zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia całości lub istotnej części jego majątku.  

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Przedmiotu Umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem 

poczty elektronicznej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o 

okolicznościach, o których mowa w ust. 1-3.  

5. Ponadto, poza przypadkami wyżej wymienionymi Strony mogą odstąpić od Umowy w sytuacjach 

przewidzianych przepisami prawa.  

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 10% 

maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1;  

2) z tytułu naruszenia obowiązków dotyczących zachowania poufności przez Wykonawcę, określonych w § 11 

ust. 1 i 2 – w wysokości 5% maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za 

każde z naruszeń;  
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3) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę usług wynikających z umowy w wysokości 0,5% wartości 

maksymalnego łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 – za każdy taki przypadek.  

2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 6 ust. 1.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego za wykonanie 

Przedmiotu Umowy.  

4. Niezależnie od naliczenia kar umownych, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania na 

zasadach ogólnych, również w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych, jeżeli z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający poniesie szkodę.  

5. Zamawiający może dochodzić kar umownych kumulatywnie.  

6. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie pozbawia Zamawiającego prawa do 

naliczania i dochodzenia kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. W razie odstąpienia od 

Umowy Zamawiający może dochodzić oprócz kary za odstąpienie także innych kar zastrzeżonych w Umowie.  

7. Egzekwowanie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpi z zastrzeżeniem 

treści ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).  

 

§ 9  

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany, rozwiązanie i uzupełnienia treści Umowy mogą nastąpić za zgodą obu Stron w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Umowa może być zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w następujących przypadkach:  

1) w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, która wymusza zmianę treści Umowy;  

2) w przypadku zmian istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, powodujących 

konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy;  

3) w przypadku zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia 

Umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego.  

4. Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić, gdy niewykonanie Umowy w terminie wyniknie z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany harmonogramu Wydarzeń ale z zachowaniem ostatecznego terminu 

realizacji zamówienia oraz  i liczby uczestników (zmniejszenie), a tym samym zmniejszenie wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

§ 10 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób, których dane udostępnił Zamawiającemu, o treści art. 

16 RODO, zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy. 
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2. Strony zobowiązują się do wzajemnego wykonania obowiązków informacyjnych wskazanych w art. 14 RODO 

wobec osób, których dane Strony udostępniły sobie wzajemnie w związku z zapewnieniem właściwej realizacji 

Umowy oraz ułatwieniem komunikacji związanej z jej wykonaniem.  

 

§ 11 

Obowiązek zachowania tajemnicy 

(KLAUZULA POUFNOŚCI) 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wobec każdej osoby trzeciej wszelkich danych, 

informacji lub dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w ramach realizacji niniejszej Umowy, jeżeli nie 

zostały one przez Zamawiającego podane do publicznej wiadomości (klauzula poufności), bez względu na formę 

ich utrwalenia i przekazania.  

2. Zamawiający zobowiązuje się poinformować pracowników lub współpracowników uczestniczących w 

realizacji Umowy o obowiązku przestrzegania klauzuli poufności oraz prawnych konsekwencjach jej naruszenia.  

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia Umowy wszelkie oświadczenia zawarte w ofercie są aktualne.  

2. W sprawach nieuregulowanych Umową, jak również dla jej wykładni mają zastosowanie przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisy ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

3. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu związanego z wykładnią lub wykonaniem Umowy Strony 

zobowiązane są do podjęcia starań w celu polubownego rozwiązania zaistniałego sporu.  

4. W sytuacji, jeżeli Strony nie rozwiążą sporu polubownie w terminie 30 dni od dnia jego zaistnienia, każda ze 

Stron uprawniona jest po tym terminie do poddania rozstrzygnięcia tego sporu przez sąd powszechny właściwy 

ze względu na miejsce siedziby Zamawiającego (sąd właściwy).  

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się bezskuteczne lub nieważne, Strony zobowiązują się 

renegocjować Umowę i w miejsce postanowień bezskutecznych lub nieważnych, wprowadzić nowe 

postanowienia, które w pełni realizowałyby cel Umowy. Bezskuteczność lub nieważność części postanowień 

Umowy pozostaje bez wpływu na ważność i skuteczność Umowy w pozostałym zakresie.  

6. Przelew wierzytelności z Umowy wymaga pisemnej zgody dłużnika.  

7. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.  

8. Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

9. Integralną częścią Umowy są:  

1) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy. 

2) załącznik nr 2 – Wykaz Wydarzeń. 

3) załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia wraz formularzem cenowym ;  

4) załącznik nr 4 – informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiającego;   
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5) załącznik nr 5 informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego/CEIDG dotycząca Wykonawcy.  

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  
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Załącznik nr 4 

do Umowy nr …….………… z dnia …………. r.  

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiającego 

 

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i 2 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), (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:  

1.  Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe  w rozumieniu art.4 pkt 7 RODO jest Mazowiecki 

Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury w Warszawie, ul. Goplańska 42, 02-954 Warszawa. 

2.Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować   w sprawach ochrony swoich danych 
osobowych pod adresem e-mail: iod@mteatr.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. 
3. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora:  
1) w celu zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania 
danych do zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;  
2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów 
powszechnie obowiązujących, w tym prawa podatkowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  
3) w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową – podstawą prawną 
przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 
1 lit. c RODO.  
4. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 
przepisów prawa lub umowy.  
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a następnie do momentu upływu okresu 
przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów prawa.  
6. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie 
do art. 22 RODO.  
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Odmowa 
podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy.  
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:  
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach 
określonych w art. 15 – 17 RODO;  
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;  
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO, tj. do otrzymywania przez osobę, której dane 
dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego;  
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Strony lub osoby, których dane 
dotyczą uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 8 ppkt 1-3 należy skontaktować się z administratorem lub 
inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.  
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2. Szczegółowe zestawienie potrzeb Zamawiającego opisano w Załączniku do Umowy.  

2.  

§ 3. 

                                                                      

§ 4. 

Zamawiający  oświadcza, że zapoznał się z rodzajem i standardem usług hotelarskich oferowanych przez 

Wykonawcę, w tym w szczególności z liczbą miejsc noclegowych oraz usług gastronomicznych i nie wnosi w 

stosunku do nich żadnych zastrzeżeń.  

§ 5. 

1. Zamawiający przed każdym Wydarzeniem w którym zamierza korzystać z usług hotelowych zobowiązuje w 

do wpłacenia na rachunek bankowy Hotelu zaliczki rezerwacyjnej  w wysokości  10 % wartości świadczonych 

usług w ustalonym z Wykonawcą terminie.  

2. W przypadku nie dokonania wpłaty zaliczki rezerwacyjnej w terminie określonym w ust.1 rezerwacja wygasa.  

3. W przypadku anulowania rezerwacji przez Zamawiającego w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia 

świadczenia usług Wykonawca zobowiązuje się zwrotu zaliczki lub zaliczenia tej kwoty na kolejną rezerwację. 

§ 6. 

1. O zamiarze ograniczenia objętych niniejszą umową usług, w tym zmniejszenia zakresu zamówionych usług 

hotelarskich, tak w stosunku do liczby uczestników imprezy, jak i planowanych atrakcji, Zamawiający  

zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wykonawcę nie później niż na 3 dni przed umówionym dniem 

rozpoczęcia ich świadczenia. Powiadomienie w tym terminie o ograniczeniu usług upoważni Zleceniodawcę do 

żądania umniejszenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy o wartość tych usług, o które nastąpiło ograniczenie. W 

razie uchybienia temu terminowi Zamawiający  zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy 

wynagrodzenia odpowiadającego wartości zamówienia określonego w niniejszej umowie, niezależnie od tego, 

czy faktyczny zakres usług był mniejszy w stosunku do objętego niniejszą umową – odpowiednio do 

postanowień  

§ 7 ust. 1.  

2. Zamawiający  

3. W wypadku, w którym zmniejszenie zakresu zamówionych usług hotelarskich związane będzie ze 

zmniejszeniem liczby uczestników imprezy, Zamawiający  niezwłocznie przedstawi Zleceniobiorcy aktualną listę 

uczestników imprezy.  

§ 7. 

1. Za wykonane w ramach niniejszej Umowy usługi hotelarskie Zamawiający zapłaci Wykonawcy  

wynagrodzenie, w wysokości odpowiadającej zamówionym usługom hotelarskim (określonych w załączniku do 

umowy), o wpłaconą zaliczkę rezerwacyjną i udzielone ewentualne rabaty („całkowite wynagrodzenie”) w 

kwocie nie większej niż ……………. zł brutto. (słownie: ……………………………… zł brutto)  

2. Całkowite wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od doręczenia Zamawiającemu  przez Wykonawcę 

faktury VAT, na rachunek bankowy w …………………………………………., jednakże nie wcześniej, niż po upływie 

terminu, o którym mowa w § 11 ust. 2 
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3.W wypadku zmniejszenia zakresu zamówionych usług hotelarskich, pod warunkiem wykonania przez 

Zleceniodawcę postanowień § 6 ust. 1 Umowy, całkowite wynagrodzenie za zamówione usługi hotelarskie 

zostanie odpowiednio zmniejszone.  

4. W wypadku opóźnienia w zapłacie kwot ustalonych w oparciu o postanowienia ust. 1 lub ust.3, Zamawiający  

zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek ustawowych.  

§ 8. 

Strony zgodnie stwierdzają, że wartość usług hotelarskich określona w Załączniku uwzględnia wszelkie 

ewentualne rabaty.  

§ 9. 

1. Osobą umocowaną ............................................... do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w 

imieniu Zamawiającego dotyczących usług hotelarskich świadczonych przez Wykonawcę w ramach niniejszej 

umowy.  

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje swoim zakresem uprawnienia do dokonywania zmian 

zapisów Umowy oraz do złożenia oświadczenia o całkowitej rezygnacji z usług hotelarskich.  

3. Zamawiający  zobowiązuje się do informowania Wykonawcy o zmianach w zakresie osób upoważnionych do 

reprezentacji Wykonawcy. 

§ 10. 

1. Za szkodę w mieniu Wykonawcy wyrządzoną podczas pobytu przez uczestników imprezy odpowiada 

finansowo Zamawiający .  

2. Zamawiający  zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych Wykonawcy lub podmiotom albo 

osobom trzecim, powstałych w następstwie działania lub zaniechania uczestników imprezy lub Zleceniodawcy. 

Dotyczy to zarówno czynów niedozwolonych popełnionych przez uczestników imprezy i przedstawicieli 

Zleceniodawcy, a także skutków niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. W tym też zakresie 

Zamawiający  zobowiązuje się zwolnić Zleceniobiorcę ze zgłoszonych roszczeń osób lub podmiotów trzecich, w 

szczególności poprzez zapłatę odpowiedniej kwoty pieniężnej. 

§ 11. 

1. W przypadku całkowitego niewykonania przez Zleceniobiorcę Umowy Zamawiający  ma prawo do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych chyba że niewykonanie Umowy nastąpiło na skutek 

okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.  

2. Uwagi dotyczące jakości świadczonych usług hotelarskich, winny być zgłaszane Wykonawcy w formie 

pisemnej przez upoważnioną osobę w terminie 21 dni od dnia zakończenia imprezy pod rygorem utraty prawa 

do dochodzeń roszczeń z tego tytułu po upływie powyższego terminu.  

3. W wypadku, gdy usługa nie zostanie wykonana, a ponowne jej wykonanie nie będzie możliwe lub nie będzie 

celowe, wynagrodzenie Wykonawcy, po obustronnym ustaleniu, zostanie obniżone o wartość niewykonanej 

usługi. Jeżeli usługa albo jej część zostanie wykonana nienależycie, wynagrodzenie zostanie odpowiednio 

obniżone o różnicę pomiędzy wartością usługi (lub jej części) nienależycie wykonanej a wartością usługi 

umówionej.  

§ 12. 
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1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod nr NIP ………………..  

2. Zamawiający  oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod nr NIP 851- 030-94-10 i 

upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia Faktury VAT bez podpisu odbiorcy.  

3. Strony zgodnie ustalają, że pisemne oświadczenie jest skuteczne również w wypadku nadania pisma faksem 

za potwierdzeniem jego odbioru. Z potwierdzeniem odbioru równoznaczne jest potwierdzenie wysłania i 

dostarczenia faksu, generowane przez urządzenie faksujące Strony.  

§ 13. 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji o charakterze poufnym 

uzyskanych w związku z prowadzonymi negocjacjami, zawarciem i realizacją niniejszej Umowy, za wyjątkiem 

informacji które są jawne na podstawie przepisów prawa.  

2. Strony zobowiązują się równocześnie do zapewnienia, że powyższe informacje zostaną zachowane w 

tajemnicy przez pracowników i współpracowników, działających na rzecz odpowiedniej Strony. Zobowiązanie to 

oznacza równocześnie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji handlowych. Ujawnienie 

jakichkolwiek informacji wchodzących w zakres określony w tym paragrafie wymaga uprzedniej, pisemnej 

zgody drugiej Strony. 

§ 14. 

Żadna ze Stron nie będzie uznana za niewywiązującą się z Umowy w przypadku, gdy nie będzie w stanie spełnić 

zobowiązania wynikającego z Umowy z powodu działania siły wyższej, a w szczególności z powodu: pożaru, 

trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku.  

§ 15. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

2. Wszelkie ewentualne spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zleceniodawcy.  

3. Umowę wraz Załącznikiem sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

4. Integralną część niniejszej Umowy stanowi Załącznik. ________________________ _ 

 

 

Wykonawca                                                                       Zamawiający  


