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UMOWA nr....................../.................../……………… 

O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH 

 

Zawarta w dniu ………...................2023r. 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 

………………………… z siedzibą w ………………………… przy ul. …………………………, wpisaną do rejestru* 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w …………………………, …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 

…………………………, NIP: …………………………, REGON: ………………………… (aktualny na dzień zawarcia 

Umowy wydruk z KRS stanowi załącznik nr 4 do Umowy),  

firmą* ………………………… z siedzibą w ………………………… przy ul. …………………………, wpisaną do 

rejestru* CEIDG*…………………………,  

 

Panem/Panią ……………………………………, zamieszkałym/-ą pod adresem: ……………………., 

prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod firmą: ……………………………….., pod adresem: 

………………………………………., na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP: …………………., REGON: ………………….. (aktualny na dzień zawarcia Umowy wydruk z 

CEIDG stanowi załącznik nr 4 do Umowy), zwaną dalej „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi „Stronami” lub osobno „Stroną”. 

 

 

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 

1. 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  artystów skierowanych przez 

Zamawiającego do korzystania z usług hotelarskich wskazanych z imienia i nazwiska. Wykaz 

Wydarzeń stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 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 z formularzem cenowym  

stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy.  
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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 24 godzin przed rozpoczęciem świadczenia usług. W  takiej sytuacji Wykonawca nie 

będzie występował z żadnymi roszczeniami finansowymi z  tego tytułu wobec Zamawiającego. 

 

§ 2 

Realizacja umowy 

Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania i obowiązuje przez okres 12 miesięcy.  

 

§ 3 

Termin realizacji Umowy 

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

harmonogramem Wydarzeń, o których mowa w Załączniku nr 1. 

 

§ 4 

Zobowiązania Wykonawcy 

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

niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, a w szczególności:  

a) ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

przedmiotu zamówienia;  

b) zapewni wykwalifikowany personel niezbędny do właściwego i terminowego wykonania 

umowy;  

c) 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.  

 

§ 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...............................................  
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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 2 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 

zrealizowane usługi po zakończeniu każdego miesiąca. 

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 zaakceptowane przez Zamawiającego zestawienie usług hotelowych przesyłane do 

Zamawiającego po zakończeniu każdego miesiąca, które będzie jednoznaczne  

z potwierdzeniem braku wad, usterek oraz innych uwag.  

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.  
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§ 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:  

a) jeżeli Wykonawca znajdzie się w stanie zagrożenia niewypłacalnością, upadłością lub 

restrukturyzacją;  

b) 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;  

c)  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;  

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.  
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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.  

 

§ 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.  

3. Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić, gdy niewykonanie Umowy w terminie 

wyniknie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  

4. 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. 

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.  
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§ 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. Strony ustalają, że przelew wierzytelności mogący wynikać z niniejszej umowy nie jest 

dopuszczalny. 

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 – Wykaz Wydarzeń; 

2) załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 

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

4) załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych przez Zamawiającego;   

5) załącznik nr 5 informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego KRS  lub wpis do 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. 
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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.  

 

        ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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