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UMOWA
o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej
zawarta w dniu …………….. w Lublinie

pomiędzy:
Pocztą Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000334972 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 774 140 000 zł, w całości wpłacony, NIP: 525-000-73-13, Regon:
010684960,
reprezentowaną przez:
…………………… – Dyrektora Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego w Lublinie, działającego na podstawie
pełnomocnictwa z dnia ……………..nr………….......................................................................................
…………………..
–
………………………………….na
podstawie
pełnomocnictwa
z
dnia
………………..nr………………...................................................................................................................
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
NIP: …………………………., REGON: ……………………………….,
zwaną dalej Wykonawcą.
§1
1.

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie imprezy/imprez* rekreacyjnych dla około .......... osób w tym:
impreza w dniu .......... 2019 r. dla około ...........osób; impreza w dniu ...........2019 r. dla około
...........osób;, pracowników Poczty Polskiej S.A. obsługiwanych socjalnie przez Region Pionu Kapitału
Ludzkiego w Lublinie zgodnie z opisem zawartym w załącznikach nr 1 i nr 2
2.
Miejsce
organizacji
imprezy/imprez*
(należy
wskazać
nazwę
lokalu
i
adres):
……………………………………………………………………………………………………………..
3.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości osób uczestniczących w każdej z imprez o
maksymalnie 30% bez podania przyczyny takiej zmiany, co nie może stanowić podstawy do roszczeń
odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania części umowy.
§2
1. Region Pionu Kapitału Ludzkiego, Sekcja Obsługi Socjalnej w Lublinie jest komórką organizacyjną
Zamawiającego uprawnioną do realizacji Umowy, a w szczególności do nadzorowania jakości
świadczonych usług, odbioru wykonanych usług, odbioru i rozliczania faktur VAT.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie: ........................, tel.
……………., adres e-mail:………………
3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie ……………………., tel.
…………, adres e-mail: ……………………
4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom wyznaczonym do kontaktu/nadzoru nad umową,
których dane udostępnia Poczcie Polskiej w związku z realizacją niemniejszej umowy, treść obowiązku
informacyjnego, przesłanego przez Pocztę Polską oraz do potwierdzenia jego realizacji na adres mailowy
wskazany w pkt 3 umowy.
§3
Szczegółowy program imprezy/imprez*, menu, opis miejsca organizacji imprezy/imprez* zawierają
załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
§4
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
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a) za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust.1
umowy, dla imprezy, której dotyczy nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
b) za niezapewnienie miejsca organizacji imprezy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi
w
załączniku
nr
1
do
umowy,
w
wysokości
2%
wartości
umowy
brutto
określonej w § 5 ust. 1 umowy, dla imprezy, której dotyczy nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy,
c) za niezapewnienie obsługi zgodnie z wymaganiami wskazanymi w załączniku nr 1 do umowy,
w wysokości 1% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust.1 umowy , dla imprezy, której dotyczy
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
d) za niezapewnienie lub nienależyte zapewnienie wyżywienia zgodnie z wymogami Zamawiającego
określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do umowy, w wysokości 0,1% wartości umowy brutto określonej
w § 5 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek (w tym: poniżej gramatury opisanej jako
minimum, niezgodnie ilościowo i jakościowo), dla imprezy, której dotyczy nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy
e) za niezapewnienie którejkolwiek z atrakcji wyszczególnionych w pkt 7 ppkt d) i f) załącznika nr 1 do
umowy, w wysokości 1% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust.1 umowy , dla imprezy, której
dotyczy nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
f) za niezapewnienie miejsc parkingowych zgodnie z pkt 7 ppkt a) załącznika nr 1 do umowy,
w wysokości 1% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust.1 umowy , dla imprezy, której dotyczy
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
g) za niezapewnienie przewozu autokarem uczestnikom imprezy zgodnie pkt 7 ppkt a) załącznika nr 1
do umowy, w wysokości 1% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust.1 umowy , dla imprezy,
której dotyczy nienależyte wykonanie przedmiotu umowy za każdy stwierdzony przypadek,
h) za niedopełnienie obowiązków określonych w pkt 7 ppkt b), c), e), g), i), załącznika nr 1 do umowy, w
wysokości 1% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust.1 umowy , dla imprezy, której dotyczy
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, za każdy stwierdzony przypadek.
2. W razie zaistnienia szkody przewyższającej wysokość kary
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

umownej,

Zamawiający może

3. Należność z tytułu kar umownych można potrącić z dowolnej należności Wykonawcy, a zapłata
lub potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
4. Kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty księgowej obejmującej
tę karę.
5. Postanowienia ust.1 nie mają zastosowania w przypadku wystąpienia skutków siły wyższej.
6. Odstąpienie od wykonania umowy z powodu wystąpienia skutków siły wyższej powinno być stwierdzone
protokołem podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
§5
1.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy maksymalnie: kwotę brutto ….....zł, słownie: …………złotych ( kwota netto ………..zł, podatek
VAT……% tj. w kwocie ….......zł)
W tym:

- impreza w dniu …….. 2019 r., …………. zł brutto,
- impreza w dniu ..........2019 r., …………. zł brutto, *
- impreza w dniu …….. 2019 r., …………. zł brutto.*
Kwoty te stanowią sumę iloczynu przewidywanej liczby uczestników imprezy rekreacyjnej, wskazanej
w ust. 2 i stawki za uczestnictwo jednej osoby określonej w ofercie Wykonawcy, dla danej imprezy*
w wysokości: ……… zł netto i obowiązującego podatku VAT, słownie: …………złotych netto za jedną
osobę zawierającej koszty transportu.
2.

Przewidywana liczba uczestników wynosi łącznie około ………… osób, w tym:
- impreza w dniu ……………2019 r. – ok. …... osób,
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- impreza w dniu ……….......2019 r. – ok. …… osób*,
- impreza w dniu …………...2019 r. – ok. …… osób*.
3.
4.

Zamawiający zapłaci za liczbę osób, która faktycznie uczestniczyła w imprezie/imprezach*.
Zamawiający poda faktyczną liczbę osób, przypadających na poszczególne imprezy*,
w terminie 5 dni przed rozpoczęciem każdej imprezy .
5.
Przewidywana ilość autokarów i miejsca ich odjazdu zostaną podane 5 dni przed każdą
z imprez.
§6
1.

Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci należność przelewem na konto Wykonawcy w terminie 21
dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
2.
Podstawą do wystawienia faktury VAT/ rachunku będzie protokół odbioru realizacji całego przedmiotu
zamówienia podpisany przez przedstawicieli stron.
3.
Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4.
Na fakturze VAT/rachunku należy umieścić pełną nazwę przedsiębiorstwa Zamawiającego:
Poczta Polska S.A.
Pion Kapitału Ludzkiego
Region Pionu Kapitału Ludzkiego
Sekcja Obsługi Socjalnej w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 50
20- 940 Lublin
NIP 525-000-73-13
5. Wykonawca oświadcza, że posiada/nie posiada status/u** czynnego podatnika podatku od towarów i
usług oraz zobowiązuje się do każdorazowego informowania Wykonawcy o utracie albo nabyciu tego
statusu.
6.
Zamawiający
oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą
zgodnie z obowiązującymi
przepisami, jest podatnikiem czynnym podatku VAT i posiada numer identyfikacyjny NIP: 525-000-73-13
oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez swojego podpisu.
7.
Zamawiający nie dopuszcza cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.
§7
1. W przypadku zlecenia części przedmiotu umowy podwykonawcom, nie zmienia to zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części przedmiotu umowy.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników, dalszych podwykonawców i ich pracowników
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§8
1.
2.
3.
4.
5.

Celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
Wykonawca wniesie zabezpieczenie w wysokości 5% wartości brutto o której mowa w § 5 ust.1
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie nie później niż w dniu podpisania
umowy w formie…………………………………………………………..
Zabezpieczenie wykonania umowy zwolnione będzie w terminie 21 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
W przypadku zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej musi
ona mieć charakter samoistny, nieodwołalny, bezwarunkowy oraz płatny na pierwsze żądanie.
§9

1.

Zamawiający przewiduje następujące zmiany w umowie:
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a)zmiana terminu organizacji imprezy w sytuacji wystąpienia siły wyższej, lub w przypadku gdy umowa
zostanie podpisana w terminie późniejszym niż 7 dni przed dniem pierwszej imprezy wymienionej
w § 1 ust. 1,
b) zmiana menu (np. ilości, gramatury),
c) zmiana ilości osób, z zastrzeżeniem § 1 ust. 3 umowy,
d) wywołana zmianą przepisów prawnych, w szczególności zmianą stawki VAT oraz związaną z tym
zmianą kwoty VAT i kwoty brutto przedmiotu umowy. Warunkiem wprowadzenia tej zmiany jest wejście
w życie zmian przepisów, które pozostają w związku z umową i zastosowanie których jest wymagane dla
działania stron zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
W przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego wskazanych w ust. 1 pkt b) i c), informacja w tym
zakresie musi być przekazana przez Zamawiającego nie później niż w terminie 5 dni przed dniem
imprezy.
2.
Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Zamawiający nie udostępnia Wykonawcy danych osobowych osób objętych realizacją niniejszej umowy.
§ 11
Udostępnianie osobom trzecim treści i warunków realizacji umowy może odbywać się na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów będzie rzeczowo właściwy sąd powszechny w Lublinie.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki:
1)
2)
3)
4)
5)

Opis przedmiotu umowy
Szczegółowe menu
Oferta Wykonawcy
Klauzula informacyjna dla osób do kontaktu
Zaświadczenie wydane przez właściwy organ o posiadaniu przez Wykonawcę statusu czynnego podatnika
od towarów i usług albo oświadczenie o braku posiadania takiego statusu.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

*dotyczy przypadku gdy odbędzie się więcej niż jedna impreza
**-niepotrzebne skreślić
1. Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do zawarcia Umowy jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8,
00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego
interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie
odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

4.

5.
6.
7.
8.
9.
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2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane na podstawie standardowych klauzul ochrony danych - do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez
administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Stosowane przez Microsoft
standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są pod
adresem:https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx w części Online Services Terms
(OST).
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Pocztą Polską S.A. na podstawie
zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Umowy, a także przez okres
przedawnienia roszczeń z Umowy.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy.

