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Załącznik Nr 2 – Projekt umowy 

 

UMOWA NR ………… 

 
zawarta w dniu ......................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Bestwina  , z siedzibą w Bestwinie ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina, 

reprezentowaną  przez: 

…………………………………….. – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie ………………….. - Skarbnika Gminy 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

 

a  

.....................................................................................................................................................  

z siedzibą ............................................, ul. ....................................................., 

wpisanym/wpisaną  
do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy  

w ...............Wydział KRS, pod Nr KRS..........................., o kapitale 

zakładowym......................zł., 

lub 

Panem/Panią ....................zam...........................(adres), przedsiębiorcą prowadzonym 

działalność pod firmą....................(nazwa), REGON ................................, NIP 

.................................,  

reprezentowanym przez: 

1. ............................................................................................................................................. 

2. .......................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień 
publicznych – „ustawy PZP” (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) oraz Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 – 

„wytycznych ws kwalifikowalności wydatków”. 

 

zostaje zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1  

Przedmiot umowy 

 
Zamawiający zamawia, zaś Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Zmawiającemu usługę 
kompleksowej organizacji wyjazdów w ramach zamówienia publicznego pod nazwą: 
Organizacja  Wycieczek dla uczniów w ramach projektu pn. „Umiem więcej i mogę więcej. 

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina”, realizowanego w 

ramach RPO Województwa Śląskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje 

do realizacji przedmiot umowy określony w rozeznaniu rynku i ofercie  Wykonawcy. 

 

§ 2  
Termin wykonania 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 

20.06.2019 r. 

2. Terminy wycieczek dla poszczególnych szkół zostaną ustalone z Zamawiającym. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć dla Zamawiającego usługę kompleksowej 

organizacji wyjazdów zgodnie z opisem oraz wymaganiami określonymi w opisie 

przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym. Na 7 dni przed każdym 

wyjazdem Wykonawca dostarcza Zamawiającemu do akceptacji program wyjazdu. 

2. Wykonawca zapewnia uczestnikom wyjazdu świadczenia określone w opisie przedmiotu 

zamówienia w zapytaniu ofertowym. 

3. Wykonawca oświadcza, że autokar dla każdej wycieczki posiada ważną kartę 
kwalifikacyjną do przewozu ludzi, jest dopuszczony do ruchu i odpowiada wymaganiom 

ustawy o transporcie drogowym – posiada aktualny przegląd i ubezpieczenie. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia przepisane prawem do 

świadczenia usług turystycznych oraz organizacji imprez turystycznych i rekreacyjnych. 

 

 

§ 4 

Wynagrodzenie, rozliczenie i płatności 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy: ………….. zł brutto 

(słownie: ……… złotych).  
2. Wynagrodzenie będzie wypłacane po wykonaniu kolejnych pozycji przedmiotu 

zamówienia (wycieczek) – na podstawie podpisanych protokołów odbioru.  

3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za 

prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionych faktur. 

5. Wynagrodzenie jest współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

6. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez Podwykonawcę wobec 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca odpowiada za działania zaniechania Podwykonawcy jak za swoje własne. 
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§ 5 

Zmiana umowy 

 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy,  

w następujących okolicznościach: 

a) nieprzewidzianych okoliczności formalno-prawnych, 

b) zmiany stron umowy tj. następstwo prawne wynikające z odrębnych przepisów, 

c) zmiany nazwy, adresu i siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego, 

d) zmiany stawki podatku VAT i akcyzy (w przypadku zmian ustawowych), 

e) ograniczenia lub zwiększenia środków budżetowych przeznaczonych na realizację 
zamówienia,  

f) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 

było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub 

zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż 
spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym dyscyplinę finansów 

publicznych, 

g) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, 

h) jeżeli wystąpią okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 
pomimo zachowania należytej staranności. 

2. Wszelkie zmiany umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu do umowy 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

3. Strona występująca o zmianę zawartej umowy: opisze zaistniałe okoliczności, uzasadni, 

udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, obliczy koszty zmian, jeśli zmiana 

będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opisze wpływ zmian na termin 

wykonania umowy, wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażona 

na piśmie. 

4. Zmiany umowy nie dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 

literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek 

redakcyjnych, nie powodujące zmiany celu i istoty umowy. 

 

§ 8 

Kary umowne i odstąpienie 

 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usługi, 

Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia określonego w §4 niniejszej umowy. Kara umowna nie wyklucza 

możliwości dochodzenia innych roszczeń przez uczestników wycieczki, do wysokości 

poniesionej szkody. 

2. W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego braku wykupionego ubezpieczenia NNW 

dla uczestników i opiekunów w trakcie podróży lub wykupienia ubezpieczenia NNW dla 

uczestników i opiekunów w trakcie podróży w wysokości niższej niż wymagana, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% łącznej wartości 

wynagrodzenia określonego w §4 umowy. 

3. Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zapłaci 

karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. 
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4. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zapłaci 

karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca bez poinformowania Zamawiającego powierza wykonanie umowy innemu            

podmiotowi, 

2)  Wykonawca dopuszcza się rażących nieprawidłowości w sposobie wykonania umowy. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

8. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty 

zastrzeżonych kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 10 

Podwykonawstwo 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane przez podwykonawców w 

miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, 

aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu 

z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada 

wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak 

za swoje działania lub zaniechania. 

4. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 
niniejszej umowy. 

5. W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

do podpisania z podwykonawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

zawierającej postanowienia określające warunki przetwarzania danych osobowych, nie 

gorsze niż warunki określone w niniejszej umowie. 

 

§11 

Ochrona danych osobowych 

 
1. Dane osobowe zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (określane dalej jako: Rozporządzenie) będą 
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji przez te strony postanowień zawartych w 

niniejszej umowie.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
3. Wykonawca oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  
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4. Zamawiający zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

5. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za nie wywiązywanie 

się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.  

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

9. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych.  

10. Wykonawca zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu 

realizacji niniejszej umowy.  

11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 

ust. 3 pkt. b Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich, jak i po jego ustaniu.  

12. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.  

13. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

14. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 h.  

15. Wykonawca nie może utrwalać, zwielokrotniać, kopiować, rozpowszechniać ani w inny 

sposób przetwarzać dostarczonych mu przez Zamawiającego lub stworzonych przez siebie 

w ramach stosunku pracy informacji, materiałów i danych, chyba że rzeczone utrwalenie, 

zwielokrotnienie, kopiowanie, przetworzenie, lub rozpowszechnienie nastąpiło w 

wykonaniu obowiązków powierzonych na mocy dodatkowych uzgodnień stron na piśmie.  

16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

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, str. 1)) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu realizacji niniejszej umowy. 

 

 

§ 12 
1. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd rzeczowo właściwy miejscowo dla siedziby  Zamawiającego. 
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2. W sprawach nieunormowanych w tej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden Wykonawca 

4. Integralną częścią umowy jest  Formularz oferty - Załącznik Nr 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający 

 

 

Wykonawca 

 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 


