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Umowa nr ………/2022/MTM/PK/P 

 

Zawarta w dniu ………………………. 2022 roku 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” lub zamiennie „Organizatorem”, 

reprezentowanym przez: Panią Iwonę Wujastyk –  Dyrektora 

a 

„FIRMA”  

zwaną dalej ,,Wykonawcą” 

Zamawiający oraz Wykonawca zwani są dalej łącznie jako „Strony”, zaś każde z osobna jako „Strona”. 

 

Niniejsza Umowa została zawarta w trybie Regulaminu zamówień publicznych w Mazowieckim Teatrze Muzycznym im. 

Jana Kiepury. Wybrana oferta Wykonawcy jest załącznikiem do niniejszej Umowy oraz korespondencja mailowa z 

ustaleń negocjacyjnych. 

 

§ 1   

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług cateringowych w formie koktajlowo-

bufetowej podczas organizacji XVIII Koncertu Noworocznego, który odbędzie się 1 stycznia 2023 r. o godz. 18:00 w 

Filharmonii Narodowej w Warszawie (00-950),  ul. Jasna 5. 

2.  W ramach usługi cateringowej Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) przygotowania i dostarczenia poczęstunku do miejsca świadczenia usługi,  

b) zapewnienia sprzętu bufetowego z zastawą (stoły pod catering oraz stoliki koktajlowe), 

c) przygotowania stolików, 

d) zapewnienia obsługi kelnerskiej w trakcie Wydarzenia, 

e) demontażu sprzętu oraz posprzątania po zakończeniu Wydarzenia,  

zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia cateringu zgodnie z harmonogramem Wydarzenia stanowiącym  

Załącznik nr 2  do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa normami technicznymi i technologicznymi z poszanowaniem praw innych osób wedle swojej wiedzy 

i umiejętności wynikającej z profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług. 
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§ 2 

Wynagrodzenie 

1.  Wykonawca z tytułu należytego i terminowo zrealizowanego przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie  

w kwocie: ………………………. zł netto powiększone o 8% podatek VAT (słownie: …………………………. złotych 0/100), co daje 

kwotę brutto: …………………………………….. zł (słownie: …………………………………………………….. zł 00/100). 

2.   Wynagrodzenie zostanie wypłacone terminie 30 dni od daty wykonania przedmiotu po dostarczeniu i przyjęciu 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.Za datę płatności 

uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 3 

Odpowiedzialność i kary umowne 

1. W przypadku niespełnienia warunków umowy i niewykonania lub wadliwego wykonania usług przez Wykonawcę w 

całości lub w części, Zamawiającemu przysługuje  kara umowna w wysokości 100% kwoty określonej w § 2 ust.2 w 

oparciu o wystawioną notę księgową. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec osób trzecich za ewentualne szkody powstałe 

w związku z realizacją niniejszej umowy. 

3. Jeżeli wysokość kary nie pokrywa pełnej wysokości poniesionej szkody przez Zamawiającego, za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego od Sprzedającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.  

§ 4 

Osoby uprawnione do kontaktów 

1. Osobami uprawnionymi do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy są: 

a)  ze strony Zamawiającego: Katarzyna Wocial  (e-mail: katarzyna.wocial@mteatr.pl, tel.: +48 698658032), 

b) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Zmiana osób wymienionych w § 4 ust.1 powyżej nie stanowi zmiany Umowy i do jej dokonania wystarczające będzie 

zawiadomienie drugiej Strony w formie elektronicznej na podany wyżej adres mailowy. 

§ 5 

Klauzula Salvatoryjna 

Jeżeli jakakolwiek część Umowy zostanie uznana przez sąd właściwy za nieważną, pozostałe części Umowy będą nadal 

uważane za w pełni obowiązujące i wiążące. 

§ 6 

Siła wyższa 

Strony Umowy zwolnione są z wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy bez obowiązku wypłacenia 

odszkodowania, jeżeli wykonanie tych zobowiązań stało się niemożliwe na skutek zaistnienia zdarzenia pochodzącego 

z zewnątrz o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, nawet przy dołożeniu 

najwyższego stopnia staranności, a które miało znaczący wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a w szczególności z 

powodu: pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, epidemii, strajku powszechnego, zamieszek powszechnych, naturalnej 

katastrofy, embargo, wojny, lub z powodu innych podobnych okoliczności pozostających poza kontrolą Stron. 

mailto:katarzyna.wocial@mteatr.pl
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§ 7 

Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z 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 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem danych przetwarzającym dane osobowe jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, ul. 

Goplańska 42, 02-954 Warszawa. 

2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze niezbędnego do zawarcia i realizacji niniejszej umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod 

adresem e-mail: iod@mteatr.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej. 

4. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia niniejszej umowy. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawca  posiada  prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) 

b) sprostowania dotyczącego treści danych (art. 16 RODO) 

c) ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

d)  wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Artysta uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO, z wyłączeniem okoliczności opisanych w ust. 6 lit. c poniżej. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawcy nie przysługuje prawo do: 

a) usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO 

b) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych związanych z zawarciem umowy na podstawie 

art. 21 RODO, ponieważ podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

8. Dane będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń 

oraz wykonywania obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym w celach archiwizacyjnych. 

9. W oparciu o dane osobowe wynikające z umowy Administrator nie będzie podejmował wobec Wykonawcy 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (art. 22 RODO). 

 

§ 8 

Postanowienia porządkowe 
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W trakcie wykonywania przedmiotu umowy z uwagi na zapewnienie należytej jego realizacji i w celu zachowania 

podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu związanych z realizowaną Umową czynności, 

Wykonawca  zobowiązuje się pod rygorem obciążenia karą umowną w wysokości określonej w § 3 ust.1 Umowy do 

przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a także przepisów Ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz.U 2022 r. poz.2132 ). 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz , Ustawy 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( t.j  Dz.U  2022 poz.1233 ) a także  inne 

obowiązujące normy prawne. 

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej  

i podpisania przez obie Strony Aneksu pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikające na tle realizacji niniejszej Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nieosiągnięci porozumienia w terminie 30 dni od daty zawiśnięcia sporu, sprawy rozstrzygać 

będzie sąd terytorialnie i rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że znany mu jest fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące ją dane 

identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 

1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j Dz.U 2022r. poz.902 ), która 

może podlegać udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy lub innych bezwzględnie obowiązujących norm 

prawnych.  

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający ma prawo do dokonywania kontroli w zakresie 

prawidłowości i terminowości wykonywania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca potwierdza fakt, iż został poinformowany o uprawnieniach Województwa Mazowieckiego z siedzibą 

w Warszawie ul. Jagiellońska 26, będącego Organizatorem dla Zamawiającego w zakresie posiadania uprawnień 

kontrolnych na każdym etapie wykonywania przedmiotu Umowy. 

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

8. Załącznikiem do niniejszej Umowy jest oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 

                         WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJĄCY 
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