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 UMOWA …../ …/2022 

 
Zawarta w Rzeszowie dnia ……….. roku pomiędzy:  

 

Fundacja Medyk dla Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów, 

wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem: 0000612558, NIP: 8133719929, REGON: 364198276, 

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,  

a …………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………, 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………….,  

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na organizacji wycieczek 

……………………………………………………………. przez Wykonawcę, zgodnie z ofertą 

Wykonawcy z dnia …………. oraz zapytaniem  zwaną dalej w treści umowy które stanowią integralną 

część niniejszej umowy. 

2. Umowa będzie obowiązywać od daty jej podpisania do zrealizowania wyjazdu tj. do ………….. Wyjazd 

odbędzie się w terminie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do 

zapytania ). 

3. Miejscem rozpoczęcia oraz zakończenia  wyjazdu  jest ………………………………… 

4. Szczegółowy przebieg wyjazdu będzie realizowany w oparciu o zapisy zawarte w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania) oraz dodatkowe uzgodnienia ustalane przed 

rozpoczęciem wyjazdu. 

§2 

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w szczególności: 

1. Transport uczestników autokarem o standardzie określonym w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia zał. nr 2 do zapytania lub lepszym, na trasach określonych w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania). 

2. Zakwaterowanie uczestników wyjazdu w hotelu o standardzie określonym w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do zapytania) lub lepszych. Zamawiający dopuszcza zmianę hotelu 

podanych w ofercie pod warunkiem, że będą one w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego 

zawartymi w zapytaniu zmiana zostanie przedstawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z 

uzasadnieniem w terminie nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem wyjazdu, a Zamawiający wyrazi 

zgodę na piśmie na proponowaną zmianę. 

3. Wyżywienie zgodnie z wymaganiami opisanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. 

nr 2 do zapytania) 

4. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków potwierdzone polisą lub innym dokumentem 

potwierdzającym zawarcie ww. umowy ubezpieczenia, przedstawioną Zamawiającemu w terminie, nie 

później niż na 5 dni przed rozpoczęciem wycieczki. 

5. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia są zawarte minimalne wymagania Zamawiającego 

odnośnie programu wyjazdu.  

 

§3 
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1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli technicznej pojazdu przez policję. W 

przypadku stwierdzenia, iż autokar jest niesprawny technicznie lub nie spełnia wymaganego standardu 

Zamawiający ma prawo żądać podstawienia autokaru sprawnego o wymaganym standardzie, a 

Wykonawca ma to żądanie spełnić. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku określonego w 

niniejszym punkcie, Zamawiający na koszt Wykonawcy podstawi sprawny autokar o wymaganym 

standardzie od innego podmiotu. 

2. Zmiana miejsc noclegowego ustalonego zgodnie z § 2 pkt. 2 jest możliwa tylko w okolicznościach 

określonych w § 2 pkt. 2 oraz w § 6 pkt. 2 po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W przypadku innym 

Zamawiający ma prawo znaleźć inne zakwaterowanie spełniające wymagane standardy, a kosztami 

obciążyć Wykonawcę. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy program wycieczki z uwzględnieniem 

wymaganych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SWZ) i proponowanych 

przez Wykonawcę punktów programu w terminie nie później niż 5 dni przed terminem wyjazdu. 

 

§4 

1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto:………… zł 

(słownie:  ……………………………………………………….). 

W tym:  

a) Wycieczka do Krakowa - dwudniowa na kwotę brutto:………… zł (słownie:  

……………………………………………………….). 

b) Wycieczka do Sandomierza – jednodniowa na kwotę brutto:………… zł (słownie:  

……………………………………………………….). 

c) Wycieczka do Klimontowa i Kurozwęk – jednodniowa na kwotę brutto:………… zł (słownie:  

……………………………………………………….). 

d) Wycieczka do Ćmielowa - jednodniowa. na kwotę brutto:………… zł (słownie:  

……………………………………………………….). 

e) Wycieczka do Pilzna - jednodniowa. na kwotę brutto:………… zł (słownie:  

……………………………………………………….). 

f) Wycieczka do Kolbuszowej - jednodniowa na kwotę brutto:………… zł (słownie:  

……………………………………………………….) 

2. Strony ustalają cenę brutto za 1 uczestnika wycieczki zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia  

……………. Wynagrodzenie za wycieczkę będzie ustalone w oparciu o cenę za jednego uczestnika 

przemnożoną przez liczbę uczestników wycieczki. Ceny przedstawione w ofercie nie mogą ulec zmianie 

z wyłączeniem § 6 niniejszej umowy. 

3. Cena obejmuje wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem wyjazdu, a w szczególności: koszty 

ubezpieczenia uczestników, koszty transportu (parkingu, opłat transportowych), koszty zakwaterowania, 

wyżywienia, wszystkie koszty kierowcy  oraz inne opłaty jeżeli były wymagane w szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do SWZ).   

4. Zamawiający nie udziela zaliczek. Rozliczenie nastąpi po zrealizowaniu każdego wyjazdu w terminie do 

14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VA za każdą z wycieczek osobno.  

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prawidłowo wykonanej usługi, 

podpisany przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty zakończenia każdego wyjazdu. 

 

§5 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w całości , bez podawania przyczyn, nie później niż 

na 30 dni przed dniem rozpoczęciem wyjazdu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. Za formę pisemną rozumie się w tym przypadku również 

wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Wykonawcę, to jest: 

……………………………………………….  

2. Zamawiający ma prawo do zmiany ilości uczestników wycieczki o nie więcej niż  5 osób, przy czym jest 

zobowiązany o tym fakcie powiadomić Wykonawcę w terminie nie później niż na 5 dni przed 

rozpoczęciem wycieczki. W takim przypadku rozliczenie zostanie ustalone w oparciu o rzeczywistą 

liczbę uczestników wyjazdu. 

3. Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy uczestnictwo w wycieczce zadeklaruje 

mniej niż 75% planowanej liczby osób., Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy 

pisemnej pod rygorem nieważności, a prawo jego złożenia przysługuje Stronom nie później niż na 10 

dni przed dniem rozpoczęciem wyjazdu..  
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4. W każdym z przypadków, o których mowa w ust. 1-3 powyżej, żadnej ze stron nie przysługują 

względem drugiej strony jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze jak również nie stosuje się 

postanowień dotyczących kar umownych.   
 

§6 

1. W przypadku zaistnienia w trakcie wyjazdu okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy i są one niezależne od niego, co skutkuje tym, iż Wykonawca nie może 

zrealizować któregoś z punktu programu, zobowiązany jest do zmniejszenia ceny o koszty wynikające z 

braku określonego punktu programu.  

2. W przypadku zaistnienia w trakcie wyjazdu okoliczności, których Wykonawca nie mógł  przewidzieć i 

są one niezależne od niego, może dokonać zmiany hoteli podanych w ofercie na hotele o takim samym 

lub wyższym standardzie po uzyskaniu  zgody Zamawiającego. 
 

§7 

Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony będą  płacić 

następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w przypadku :  

a) odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w 

wysokości 5% wynagrodzenia określonego  w § 4 pkt. 1 umowy, 

b) niepodstawienia autokaru bądź podstawienia autokaru nie spełniającego warunków umowy - w 

wysokości 10% ceny całkowitej danej wycieczki, 

c) zakwaterowanie uczestników wyjazdu w hotelach o standardzie niższym niż wymagany  

w SWZ  - w wysokości 10% ceny, 

d) w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości  5% ceny danej wycieczki,   

za każde stwierdzone naruszenie. 

Wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia określonego w § 4 

pkt. 1 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości 

poniesionej szkody.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnym wynagrodzeniem.  
 

§8 

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

2. W wypadku określonym w pkt.1 Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy wyłącznie 

wynagrodzenie za wykonaną część umowy. 

 

§9 

Strony przewidują możliwości dokonania zmian w niniejszej umowie na zasadach określonych  

w treści Zapytania ofertowego oraz niniejszej umowie. 
 

§10 

Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej 5 dni po podpisaniu niniejszej umowy, przedłożyć 

Zamawiającemu dokument potwierdzający rezerwację wskazanego w ofercie hotelu.- jeżeli dotyczy  

Brak przedłożenia dowodu rezerwacji stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 

terminu. 

§11 

Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorcy 
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Zgodnie z art. 13 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 (tj. Ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, 

Zleceniodawca informuje iż: 

1) Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest 

…………………………………………z siedzibą ……………………………..nr tel. 

…………………… adres e-mail: ………………………………. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu ……………………… lub 

poprzez e-mail: ………………………….. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych 

osobowych Zleceniobiorcy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych; 

3) dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą w celu:  

a) realizacji postanowień niniejszej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b1 RODO,  

b) wypełnienia przez Zleceniodawcę obowiązku prawnego wynikającego z przepisów: ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387z późn. 

zm.), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2019 

r. poz. 300 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz aktów 

wykonawczych do ww. ustaw, a także z innych obowiązujących przepisów prawa – na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c2 RODO; 

c) ewentualnie dochodzenia/obrony praw lub roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f3 RODO; 

4) podanie danych jest dobrowolne lecz konieczne do zawarcia umowy; konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy; 

5) odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą: właściwe organy podatkowe, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych, a także inni odbiorcy w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa; 

6) dane osobowe Zleceniobiorcy nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej; 

7) Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy podmiotom 

zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w 

zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych; 

8) dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania niniejszej 

umowy, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa lub dla dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi związanych, a następnie przez 

okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków 

archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu 

przechowywania dane te będą nieodwracalnie usuwane; 

9) Zleceniobiorca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile 

pozwalają na to przepisy prawa; 

10) Zleceniobiorca posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

11) dane osobowe Zleceniobiorcy nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 

(w tym profilowaniu). 
1 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 
2 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 
3 Art. 6 ust. 1 lit. f RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora. 

 

§ 13 

Upoważnienie Zleceniobiorcy do przetwarzania danych osobowych w zbiorze: Pracownicy 

1. Na podstawie art. 29 RODO, upoważniam Zleceniobiorcę do przetwarzania danych osobowych w 

zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

2. Upoważnienie zostaje nadane z dniem podpisania niniejszej Umowy na okres jej obowiązywania.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób tradycyjny (dokumenty w wersji papierowej). 
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4. Upoważnienie wygasa z dniem ustania niniejszej umowy lub z dniem jego anulowania. 

 

§ 14 

Oświadczenie i zobowiązanie Zleceniobiorcy 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności 

znana mu jest treść RODO. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się: 

1) do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy oraz w granicach 

nadanego upoważnienia; 

2) do przestrzegania ustaleń wynikających z RODO, w tym do zachowania w tajemnicy 

przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania; 

3) do zabezpieczania danych osobowych przed ich przypadkowym lub niezgodnym z prawem 

zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do 

danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych; 

4) do niezwłocznego zgłoszenia Inspektorowi Ochrony Danych oraz bezpośredniemu przełożonemu 

faktu naruszenia ochrony danych osobowych, a także do zabezpieczenia miejsca zdarzenia przed 

możliwymi dalszymi niekorzystnymi konsekwencjami. 

 

§15 

1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność umowy 

w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem zgodnym z 

celem i innymi postanowieniami umowy. 

 

§ 16 

1. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy 

bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw i 

obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16/64, poz. 93 z poźn. zm.). 

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą Stron w formie pisemnego 

aneksu pod rygorem nieważności. 

5. Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd  

w Rzeszowie. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1) egzemplarzu 

dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

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

        Zamawiający                                       Wykonawca 

 

 

 

  


