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UMOWA NR     /ZP/2022 

 

zawarta w dniu      roku w Warszawie pomiędzy: 

 

Szpitalem Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielnym Publicznym Zakładem 

Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Marcina Kasprzaka 17, 

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale 

Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000226288, NIP 527-10-

45-483, REGON 011035381, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………….. 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

 

  

zwanym dalej ,, Wykonawcą” 

 

W związku z faktem, że wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 

zł, Strony działając a contrario w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm .), 

zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie 

wydarzenia pikniku rodzinnego na teranie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, 

podwórka przy ul. Miłej 22 w ramach projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa Wola” współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” podczas Pikniku 

rodzinnego „Muranów leży nam na sercu” w terminie 17.09.2022 r. na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami oraz 

ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Przed przystąpieniem do przeprowadzenia pikniku, Wykonawca, w ciągu 7 dni 

od dnia podpisania umowy, zobowiązany jest przedstawić do akceptacji 

Zamawiającego scenariusz zawierający program imprezy. Szczegółowy zakres 

atrakcji musi być zgodny z treścią zapytania ofertowego. Zamawiający 

zobowiązuje się do jego akceptacji w ciągu następnych 7 dni od daty 

przekazania scenariusza.  
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§ 2 

TERMIN REALIZACJI   

Termin realizacji umowy – od dnia jej podpisania do dnia przekazania fotorelacji z 

pikniku tj. do dnia 30.09.2022 r.,  z tym że piknik rodzinny, o którym mowa w § 1 ust. 

zostanie zrealizowany w dniu 17.09.2022 r.  w godzinach od 14.00 do 19.00 w miejscu: 

podwórka przy ul. Miłej 22 na teranie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy  

§ 3 

WYNAGRODZENIE  

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........... zł brutto (słownie: 

................................) 

2. Wykonawca wystawi protokół wykonania usługi, potwierdzający należyte 

wykonanie wszystkich czynności określonych w ofercie i zapytaniu ofertowym .  

3. Podpisanie protokołu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego upoważni Wykonawcę 

do wystawienia faktury za zrealizowaną usługę.  

4. Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT na rachunek bankowy wskazany na fakturze i zgłoszony do 

właściwego Urzędu Skarbowego.  Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę 

nie wcześniej niż następnego dnia po realizacji przedmiotu niniejszej umowy i 

dostarczona do siedziby Zamawiającego w formie papierowej. Wykonawca może 

przekazać fakturę za pośrednictwem systemu elektronicznego fakturowania 

PEFEXPERT. Wykonawca może złożyć fakturę tylko w jednej ze wskazanych form.. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty i wydatki 

niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, a w szczególności koszty 

materiałów, sprzętu oraz wydatki związane z zatrudnieniem personelu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego zmniejszenia 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez 

Zamawiającego odstępstw od atrakcji przedstawionych przez Wykonawcę w 

scenariuszu w stosunku do oferty Wykonawcy. Zmniejszeniu wynagrodzenia 

dotyczy braku każdej pojedynczej atrakcji/aktywności czy jakiegokolwiek zakresu 

wskazanego w ofercie.  

7. Przez termin płatności uznaje się dzień, w którym obciążono poleceniem przelewu 

rachunek Zamawiającego. 

 

§ 4 

 KOORDYNATORZY 

1. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest:   

2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą :  

 

 

§ 5 

KARY UMOWNE  
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1. Strony zgodnie ustalają, iż formą odszkodowania za nienależyte wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy będą kary umowne w wysokości: 

1) za niezrealizowanie jednej z atrakcji wymienionej w scenariuszu 

zaakceptowanym przez Zamawiającego Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną wysokości 10% wartości całkowitej umowy, za 

niezrealizowanie dwóch atrakcji - 20%, za niezrealizowanie 3  atrakcji i więcej 

30 %.  

2) za niedotrzymanie terminu dostarczenia zdjęć z pikniku - 1% wartości brutto 

umowy za każdy dzień zwłoki. 

3) za niedostarczenie w terminie umownym scenariusza zawierającego program 

imprezy – 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. 

4) za odstąpienie od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 50 % wartości umowy. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian 

okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Naliczenie kar umownych jest niezależne od obniżenia wynagrodzenia, zgodnie z 

§ 3 ust. 6 powyżej. 

 

§ 6 

  

1. W przypadku gdy okoliczności „siły wyższej” uniemożliwiają chwilowe wykonanie 

jakichkolwiek zobowiązań umownych którejkolwiek ze Stron umowy, określony 

termin wykonania zobowiązań umownych będzie przedłużony o czas trwania 

okoliczności „siły wyższej” oraz jej skutków, z uwzględnieniem postanowień ust. 3. 

Siła wyższa rozumiana jest jako niezależne od Stron zdarzenie nagłe, 

nieprzewidywalne i niemożliwe do zapobieżenia.  

2. W przypadku gdy którakolwiek ze Stron nie jest w stanie wywiązać się ze swych 

zobowiązań umownych w związku z okolicznościami „siły wyższej” druga Strona 

musi być poinformowana w formie pisemnej w terminie do 3 dni od momentu 

ustania w/w okoliczności pod rygorem rozwiązania umowy w trybie 

natychmiastowym. 

 

 

§ 7 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

zobowiązanie będące przedmiotem niniejszej umowy wykonuje, jak również osób, 

którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

§ 8 
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1. Wierzytelności Wykonawcy określone i wynikające z niniejszej umowy, nie mogą 

być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej uprzedniej zgody 

Zamawiającego oraz podmiotu tworzącego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do 

przedmiotu umowy. 

3. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej 

umowy, których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji, będą rozstrzygane 

przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

4. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w 

szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 

z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

7. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe - udostępnione na 

podstawie odpowiednich zgód lub innych podstaw prawnych - zgodnie z 

przepisami 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/W

E  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) i innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych 

osobowych, stosując przy tym środki techniczne i organizacyjne wskazane w 

art. 32 RODO, zapewniające właściwą ochronę danych osobowych oraz 

zapewniając dostęp do danych osobowych wyłącznie osobom 

upoważnionym.  

8. Strony  zobowiązują się do zachowania w tajemnicy uzyskanych informacji 

podlegających ochronie. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przetwarzając dane osobowe do stosowania 

przy ich przetwarzaniu przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1000 z późn. zm.). 

10. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 

11. W odniesieniu do danych osobowych pracowników/współpracowników 

Wykonawcy odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy, Zamawiający 

informuję iż zgodnie z RODO: 

a. Administratorem danych osobowych pracowników/współpracowników 

Wykonawcy jest Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą 01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17; 

b. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się 

Państwo  kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych 

za pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl; 

c. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie: imienia i 

nazwiska, stanowiska służbowego, danych kontaktowych (numeru telefonu). 

Państwa dane zostały pozyskane w sposób inny niż od osoby, której dane 

mailto:kancelaria@wolski.med.pl
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dotyczą (tj. od Wykonawcy) oraz są przetwarzane w wyniku współpracy między 

Administratorem, a Wykonawcą; 

d. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 

c) w zw. z wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks cywilny oraz 

f) RODO, tj. w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem a Wykonawcą, 

w celach kontaktowych, ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia 

ewentualnych roszczeń; 

e. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym 

podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom z 

którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz 

Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, 

zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcom świadczącym usługę z zakresu 

ochrony danych osobowych). 

f. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

g. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

h. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy między 

Administratorem a Wykonawcą, a po jego zakończeniu przez okres 

przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa. 

i. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych 

a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do 

realizacji celu ich przetwarzania 

 

 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

  


