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Projekt umowy 

Miastem L6di z siedzibq: ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6di, NIP 725-002-89-02, Regon: 
472057632, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Lodzi, w imieniu kt6rego dzialaljq: 

.......................................... oraz 


, zwanym dalej Zamawiajllcym 

a 

z siedzibq w ........................ , NIP ............... REGON 

reprezentowanq przez ................................................ , zwanq dalej Wykonawcll, 

zas wsp6lnie zwanymi w dalszej czysci Umowy Stronami. 

Dzialajqc na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zam6wien publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 
1579, wraz z p6in. zm.) strony zawierajq umowy nastt(pujqcej tresci: 

Definicje 

§1 

Uzyte w niniejszej Umowie pojt(cia i sformulowania majq nastt(pujqce znaczenie: 

1. 	 OPZ - Opis przedmiotu zam6wienia w Postypowaniu; 

2. 	 SIWZ Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia w Postypowaniu; 

3. 	 Umowa - niniejsza umowa w sprawie zam6wienia publicznego; 

4. 	 Strony - Zamawiajqcy i Wykonawca lqcznie; 

5. 	 Wystawa - wystawa EXPO Horticultural 2024; 

6. 	 Zamawiajllcy Miasto L6di. 

Przedmiot Umowy 

§2 

1. 	 Przedmiotem Zam6wienia jest obsluga logistyczna wizyt studyjnych za granicq oraz 
na terenie Polski realizowanych w drugiej polowie 2018 roku, w ramach przygotowan do 
organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w Lodzi, obejmujqce w szczeg6lnosci 
rezerwacje, wystawianie, sprzedaZ i dostarczanie bilet6w lotniczych, kolejowych 
i autobusowych, rezerwacje i sprzedaz uslug noclegowych, uslugi dostarczania paczek 
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i przesylek, pokrywania oplat za WlZy, zapewmanle tlumaczeii ustnych 
symultanicznychlkonsekutywnych, zapewnianie szczepieii, zapewnianie wsparCIa 
w zakresie prawa celnego, w tym ponoszenie oplat celnych, uslugi restauracyjne 
i cateringowe, uslugi transportu osobowego oraz inne uslugi niezb~dne dla poprawnego 
zorganizowania wizyty studyjnej, z uwzgl~dnieniemjej rangi, w tym wymog6w protokolu 
dyplomatycznego. 

2. 	 Szczeg6lowy zakres i opis przedmiotu Umowy stano wi zah:~cznik nr 1 do Umowy. 

Termin realizacji 

§3 

1. 	 Umowa obowhtzuje Wykonawc~ od dniajej zawarcia do dnia 31 grudnia 2018 roku lub do 
wyczerpania srodk6w przeznaczonych przez Zamawiaj~cego na realizacj~ przedmiotu 
Umowy. 

2. 	 Wykonawca wykona przedmiot Umowy z uwzgl~dnieniem szczeg6lowych termin6w 
opisanych w OPZ. 

Obowi~zki Wykonawcy 

§4 

1. 	 Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wiedz~, doswiadczeniem, kwalifikacjami 
oraz srodkami technicznymi niezb~dnymi do prawidlowego wykonywania wynikaj~cych 
z niniejszej umowy obowi~k6w i nie istniej~ zadne przeszkody prawne i faktyczne 
uniemozliwiaj~ce lub utrudniaj~ce mu wykonywanie tych obowi~k6w. Wykonawca 
zobowi~uje si~ do wykonywania obowi~k6w wynikaj~cych z umowy z nalezyt~ 
starannosci~ wynikaj~c~ z zawodowego charakteru swiadczonych przez niego uslug 
oraz w oparciu 0 obowi~zuj~ce regulacje i przepisy. 

2. 	 W trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zobowi~uje si~ do skladania wszelkich 
wyjasnieii Zamawiaj~cemu na kazdorazowe wezwanie i w terminach okreslonych przez 
Zamawiaj~cego. 

3. 	 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc wobec Zamawiaj~cego za jakosc i terminowosc 
wykonania pracy oraz za prawidlowosc przedmiotu Umowy. 

4. 	 Wykonawca w toku realizacji Umowy ma prawo poslugiwania si~ podwykonawcami. 
W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dzialania podwykonawcy jak za swoje 
wlasne. 

5. 	 W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowi~zuje si~ w szczeg6lnosci do: 

1) bezkonfliktowej 1 sprawneJ wsp61pracy ze wszystkimi przedstawicielami 
Zamawiaj~cego; 

2) 	 udost~pniania Zamawiaj~cemu, na kazdym etapie realizacji Umowy, wszelkich 
informacji i dokumentacji jej realizacji; 

3) 	 realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, zlozon~ ofe~, szczeg6lowym OPZ, 
oraz wskaz6wkami Zamawiaj~cego; 
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6. 	 Wykonawca jest zobowictZany do bezzwlocznego informowania Zamawiaj'lcego 
o niernoznosci realizacji przedrniotu Urnowy oraz wszelkich zagrozeniach, dotycz'lcych 
zar6wno termin6w, jak i zakresu rzeczowego. 

7. 	 Wykonawca jest zobowictZany do bezzwlocznego i pisernnego informowania 
Zarnawiaj'lcego 0 zdarzeniach, rnog'lcych rniec wplyw na koniecznosc wprowadzenia 
zrnian w umowie oraz 0 wszelkich zauwazonych blydach i rozbiernosciach w dokurnentach, 
informacjach niezbydnych do wykonania przedrniotu Urnowy. 

8. 	 Pozyskiwanie informacji i danych niezbydnych dla realizacji Urnowy jest obowi'lzkiern 
Wykonawcy, a takze analiza danych przekazanych przez Zamawiaj'lcego. 

9. 	 Wykonawca w rarnach wynagrodzenia rna obowictZek wykonania wszelkich czynnosci, 
kt6re byd'l konieczne dla prawidlowej realizacji Urnowy. 

10. 	 Wykonawca zobowictZuje siy do dolozenia wszelkich staraii urnozliwiaj'lcych tak'l 
organizacjy trasy podr6zy, kt6ra zapewni najkorzystniejsze logistycznie i cenowo 
pol'lczenia. 

11. 	 Wykonawca zobowictZuje siy do realizowania zlecen z uwzglydnieniern zasady 
oszczydnego gospodarowania srodkarni Zamawiaj'lcego, jednak z zachowaniern 
wymaganego standardu uslug lotniczych, hotelowych, transferowych i przewozowych. 

12. 	 Wykonawca zobowi'lzuje siy do dostarczania wskazanych przez Zamawiaj'lcego przesylek 
w rniejsce i w terminie wskazanyrn przez Zamawiaj'lcego. 

13. 	 Wykonawca zobowi'lzuje siy do dysponowania warn'l polis'l OC od odpowiedzialnosci 
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci w kwocie nie rnniejszej niz 100.000 zlotych 
i dostarczeniajej Zamawiaj'lcernu w dniu podpisania urnowy. Polisa OC stanowi Zal'lcznik 
do niniejszej urnowy. lezeli polisa OC wystawiona zostanie na okres kr6tszy niz okres na 
jaki zawarto urnowy, Wykonawca zobowi'lzany bydzie przedstawic Zarnawiaj'lcernu nie 
p6iniej niz 30 dni przed uplywern terminu obowictZywania polisy ~C, dokurnenty 
potwierdzaj'lce przedluzenie jej obowi'lzywania. W razie nieprzedluzenia polisy OC przez 
Wykonawcy, Zamawiaj'lcy rna prawo zawarcia urnowy ubezpieczenia na rzecz 
Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia potr'lcone zostan'l z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

14. 	 Wykonawca zobowi'lzuje siy do przedstawienia w dniu podpisania Urnowy certyfikatu lub 
zaSwiadczenia potwierdzaj'lcego czlonkostwo lub pelnienie roli agenta w ramach 
Miydzynarodowego Zrzeszenia Przewoinik6w Lotniczych lATA (INTERNATIONAL 
AIR TRANSPORT ASSOCIATION). 

15. 	 Wykonawca oswiadcza, ze wypelnil obowi'lzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 
art. 14 rozporz'ldzeniaParlarnentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'lzku z przetwarzaniern danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE wobec os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezposrednio lub posrednio 
pozyskal w celu zawarcia niniejszej urnowy. 

Obowi~zki Zamawiaj~cego 

§5 
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1. 	 Zamawiajl:!cy zobowi!:!Zuje siy do zapewnienia osobom wyznaczonym przez Wykonawcy, 
dostypu do posiadanych informacji, niezbydnych do prawidlowego i nalezytego wykonania 
prac objytych Umowl:!. 

2. 	 Zamawiajl:!cy zobowi!:!Zuje siy do niezwlocznego odpowiadania na wnioski i zapytania 
Wykonawcy w zakresie dotyczl:!cym przedmiotu umowy, w terminie do 3 dni od 
wystl:!pienia Wykonawcy. W szczeg6lnych przypadkach, a zwlaszcza gdy Zamawiajl:!cy nie 
bydzie dysponowal informacjami lub dokumentami koniecznymi do udzielenia odpowiedzi, 
termin ten moze bye dluzszy, ale nie moze przekroczyc 7 dni. 

3. 	 Zamawiajl:!cy zobowi!:!Zuje siy do poinformowania Wykonawcy 0 osobach do kontaktu z 
Wykonawcl:! ze strony Zamawiajl:!cego. 

4. 	 Zamawiajl:!cy zobowi!:!Zuje siy do podejmowania decyzji oraz udzielania informacji 
zwi!:!Zanych z realizacjl:! Umowy w terminach umozliwiajl:!cych terminowe wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

5. 	 Protok61 odbioru przygotuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajl:!cym. 

6. 	 Zamawiajl:!cy przygotuje "Zlecenie realizacji", stanowil:!ce podstawy do uruchamiania 
srodk6w w ramach niniejszej Umowy. 

Zasady wsp61pracy Stron 

§6 

1. 	 Strony zobowi!:!Zujl:! siy do wzajemnej wsp61pracy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

2. 	 Zamawiajl:!cy zastrzega sobie prawo do zadawania pytail w trakcie trwania Umowy na 
ka:zdym etapie jej realizacji, zwi!:!Zanych z przedmiotem Umowy i pracami Wykonawcy w 
tym zakresie, a Wykonawca zobowi!:!Zany jest do przedlozenia informacji w odpowiedzi 
na zapytanie Zamawiajl:!cego. 

3. 	 Komunikacja w trakcie realizacji Umowy odbywac siy bydzie co do zasady w jyzyku 
polskim, chyba, ze strony uzgodnil:! inaczej. 

4. 	 Przewiduje siy mozliwosc koordynowania i uzgadniania wszelkich zagadnien oraz kwestii 
problemowych za posrednictwem telekonferencji, bl:!di w zaleznosci od potrzeb, za 
posrednictwem rozm6w telefonicznych i korespondencji przy wykorzystaniu poczty 
elektronicznej. 

5. 	 Po uplywie czasu trwania Umowy lub po wyczerpaniu srodk6w przeznaczonych na 
realizacjy Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajl:!cemu do zatwierdzenia Protok61 
odbioru obejmujl:!cy przynajmniej zestawienie wszystkich faktur i uslug wystawionych i 
zapewnionych przez Wykonawcy w czasie trwania Umowy. 

Zasady realizacji przedmiotu Umowy 

§7 
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1. Realizacja przedmiotu zamowlenia nastypowae bydzie sukcesywnie, zgodnie 
z potrzebami Zamawiajqcego, przez caly okres obowiqzywania umowy. Zamawiajqcy 
bydzie zglaszal swoje potrzeby w formie "zlecenia Zamawiajqcego/zlecenia realizacji". 

2. 	 Zamawiajqcy bydzie skladal zlecenia w terminie mozliwie najdluZszym przed 
rozpoczyciem realizacji, w terminie pozwalajqcym na stosowanie najbardziej korzystnych 
taryf. 

3. 	 Zlecenie bydzie okreslae termin, miejsce rozpoczycia, zakOI1czenia i planowany przebieg 
realizacji. 

4. 	 Wykonawca, na zlecenie Zamawiajqcego bydzie mial obowiqzek wyszukae okreslone 
przez Zamawiajqcego, najkorzystniejsze logistycznie i cenowo polqczenia, oraz zalozye 
wstypne rezerwacje. Wykonawca ma obowiqzek uwzglydnic sugestie Zamawiajqcego w 
zakresie sposobu realizacji zlecen. 

5. 	 Wykonawca zobowiqzuje siy do udostypnienia Zamawiajqcemu, bez pobierania 
dodatkowych oplat, systemu rezerwacyjnego polqczen lotniczych, ktory moze bye 
wykorzystywany do dokonywania rezerwacji przez pracownikow Zamawiajqcego. 

6. 	 W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiqzuje siy, w terminie nie 
dluzszym niz 6 godzin od wyslania przez Zamawiajqcego pisernnego zamowienia 
(przeslanego faksem lub pocztq elektronicznq), do zaoferowania kilku (co najmniej trzech) 
romych opcji polqczen lotniczych, dostypnych na rynku, gradujqc propozycje 
w dwoch wariantach: 

a) 	 w przypadku polqczen wieloetapowych jako najkorzystniejsze logistycznie (najkrotszy 
czas podrozy z maksymalnie krotkim czasem oczekiwania na kolejny srodek 
lokomocji): od najkrotszego do najdluzszego; 

b) jako najkorzystniejsze cenowo: od najtanszego do najdrozszego; 

wraz z podaniem informacji 0 tym, jak przesuniycie terminu wyjazdu (np. wyjazd jeden 
dzien wczesniej, powrot jeden dzien pozniej) wplynie na zmiany czasu podrozy i ceny 
biletu. 

7. 	 Wystawianie i sprzedaz biletow lotniczych odbywae siy bydzie na warunkach i w klasach 
zlecanych przez Zamawiajqcego, na trasach europejskich i pozaeuropejskich, 
z uwzglydnieniem klasy standardu przelotu: klasa ekonomiczna i business, a takze 
w tzw. "low cost airlines", wszystkich dostypnych promocji wynikajqcych z terminu 
rezerwacji i wykupienia biletow, polqczen weekendowych oraz czasu podrozy, 
w tym takze tzw. biletow wirtualnych (przewoznikow "low cost airlines"). 

8. 	 Wykonawca zobowiqzany jest do weryfikacji w ciqgu dwoch godzin od wyslania 
pisemnego zamowienia (przeslanego pocztq elektronicznq) wybranych w trybie ust. 2 
przez Zamawiajqcego polqczen lotniczych, a w przypadku posiadania informacji 0 

korzystniejszych logistycznie lub cenowo polqczeniach, przekazanie ich Zamawiajqcemu. 

9. 	 Wykonawca zobowiqzuje siy do rezerwacji i sprzedai:y biletow kolejowych 
i autobusowych oraz uslug noclegowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiajqcego, ktore 
bydq okreslac rodzaj i ilosc biletow, noclegow, a takZe miejsce i termin podrozy. 

10. Wykonawca zobowiqzuje siy, w terminie nie dluzszym niz 6 godzin od wyslania 
plsernnego zamowienia (przeslanego pocztq elektronicznq) do zaoferowania trzech 
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r6znych wariant6w polqczen kolejowych lub autobusowych, dost~pnych na rynku, 
najkorzystniejszych logistycznie i cenowo. Wariant powinien uwzghrdniac klasy podr6zne 
kolejowe i autobusowe oraz wszystkie dost~pne promocje wynikajqce z terminu rezerwacji li wykupienia bilet6w, polqczen weekendowych oraz czasu podr6zy, wraz z podaniem 

informacji 0 tym, jak przesuni~cie terminu wyjazdu (np. wyjazd jeden dzien wczesniej, 
 i 
powr6t jeden dzien p6zniej) wplynie na zmian~ czasu podr6zy i ceny biletu. , 

11. Przy pisemnym zleceniu przez Zamawiajqcego uslugi no clegowej, Wykonawca 
zobowiqzuje si~ do zaoferowania trzech wariant6w nocleg6w w hotelach trzy
lub czterogwiazdkowych, znajdujqcych si~ w systemach rezerwacyjnych i poza systemami, 
w odleglosci nie wi~kszej niz trzech kilometr6w od miejsca wskazanego w zam6wieniu. 

12. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia na internetowych stronach 
opiniotw6rczych, opinii na temat jakosci uslug hotelu proponowanego przez Wykonawc~. 
W przypadku wqtpliwosci, co do jakosci uslug swiadczonych przez hotel zaproponowany f 
przez Wykonawc~, Zamawiajqcy wystqpi z wnioskiem 0 jego zmian~. 

13. Wykonawca zobowiqzuje si~ do rezerwacji i sprzedaZY uslug noclegowych do wysokosci Ikwoty limitu srodk6w na nocleg dla wskazanego panstwa okreslonej w zalqczniku do 
rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie I 
naleznosci przyslugujqcych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub 
samorzqdowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podr6zy sluzbowej (Dz. U. z dnia 5 
lutego 2013 r., poz. 167). W przypadku wprowadzenia zmian w kwotach limit6w na I
noclegi, zam6wienia b~dq realizowane zgodnie z poziomem limit6w obowiqzujqcym od 

dnia nowelizacj i. 


14. Zamawiajqcy wybierze z przedstawionych przez WykonawcC! wariant6w, 0 kt6rych mowa ! 
w ust. 6, 10 i 11 najbardziej korzystne dla siebie polqczenie i miejsce noclegowe, po czym t 
okresli drogq elektronicznq dyspozycjC! do sprzedaZy przez WykonawcC! bilet6w na 
wybrane polqczenia i rezerwacji nocleg6w. 

15. Przedstawienie przez WykonawcC! wariant6w podr6zy bqdZ noclegu nie jest konieczne Ijezeli Zamawiajqcy wskaze konkretne rozwiqzanie logistyczne, niezb~dne do osiqgni~cia 


zalozen Zamawiajqcego. 


I 
f 

16. Wykonawca zobowiqzuje siC!, po otrzymaniu zam6wienia na pismie (pocztq elektronicznq), 
do dostarczania, bez naliczania dodatkowych oplat, bilet6w lotniczych, kolejowych lub , ~ 
autobusowych oraz voucher6w lub potwierdzen zakupionej uslugi noclegowej do siedziby 
Zamawiajqcego w godzinach urz~dowania Zamawiajqcego (poniedzialek, sroda-piqtek w 
godz. 8-16, wtorek w godz. 9-17). Strony ustalajq, ze 
w wyjqtkowych sytuacjach spos6b dostarczenia bilet6w, voucher6w lub potwierdzen 
zakupionej uslugi hotelowej moze ulec zmianie - moze bye wymagany w innym terminie, 
niz dni i godziny pracy Zamawiajqcego. W 6wczas bilet, voucher lub potwierdzenie 
zakupionej uslugi hotelowej powinien bye dostC!pny w przedstawicielstwie biura podr6zy 
lub linii lotniczej w kraju wylotu lub dostarczony winny, uzgodniony z Zamawiajqcym 
spos6b, umozliwiajqcy pracownikowi rozpoczC!cie podr6zy w wyznaczonym terminie. 

17. Wykonawca zobowiqzuje siC! do odebrania, przesylania i dostarczania paczek wskazanych 
przez Zamawiajqcego, transportem lotniczym, kolejowym lub drogowym, zgodnie z 
oczekiwaniami Zamawiajqcego, w terminach wskazanych przez Zamawiajqcego. 
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Zamawiajtlcy dopuszcza przesylanie przedmiotowych paczek jako lotniczego bagazu 
dodatkowego, 0 Be to bydzie mozliwe. 

18. Wykonawca 	 ubezpieczy przesylki lub paczki wskazane przez Zamawiajtlcego od 
wszelkich ryzyk w transporcie. 

19. Wykonawca zobowitlzuje siy do wystawiania lub przekazywania Zamawiajtlcemu 
dokumentacji potwierdzajtlcej odebranie, nadanie i dostarczenia paczek (np. dokumenty 
spedycyjne lub kurierskie, protokoly odbioru i dostarczenia). 

20. Wykonawca bydzie dokonywal rezerwacji i zakupu uslug kurierskich, przesylu, transportu, 
spedycji lub innych uslug w celu przeslania paczek lub przesylek na warunkach i w 
terminach zlecanych przez Zamawiajtlcego, na trasach europejskich i pozaeuropejskich 
oraz wystawiania potwierdzen zakupu tego typu uslug dla Zamawiajtlcego. 

21. Wykonawca zobowitlzuje siy zaoferowania Zamawiajtlcemu, w terminie nie dluzszym niz 
6 godzin od wyslania przez Zamawiajtlcego pisernnego zlecenia wysylki paczki 
(przeslanego poczttl elektroniczntl) trzech r6znych wariant6w przeslania paczki 
dostypnych na rynku, najkorzystniejszych logistycznie i cenowo z uwzglydnieniem 
szybkosci doryczenia paczki lub przesylki oraz wszystkich dostypnych promocji 
wynikajtlcych z terminu rezerwacji i wykupienia uslugi, wraz z podaniem informacji 0 tym, 
jak przesuniycie terminu wysylki (np. wysylka jeden dzien wczesniej, wysylka powrotna 
jeden dzien p6zniej) wplynie na zmiany czasu doryczenia ceny uslugi. Propozycja wysylki 
przez Wykonawcy bydzie obejmowala propozycje w dw6ch wariantach: 

a) 	 w przypadku poltlczen wieloetapowych jako najkorzystniejsze logistycznie (najkr6tszy 
czas doryczenia): od najkr6tszego do najdluzszego; 

b) 	 jako n~korzystniejsza cenowo: od najtanszego do najdrozszego; 

22. Wykonawca zobowitlzuje siy wykonac wszelkie czynnosci niezbydne do uzyskania wiz 
dla pracownik6w Zamawiajtlcego odbywajtlcych podr6z sluzbowtl. Kwota oplaty zalezy 
od rodzaju wizy, kt6rej dotyczy wniosek oraz kraju, do kt6rego zostal delegowany 
pracownik Zamawiajtlcego. 

23. Wykonawca 	zobowi¥uje siy wykonac wszelkie czynnosci niezbydne do uzyskania 
szczepien ochronnych dla pracownik6w Zamawiajtlcego odbywajtlcych podr6z sruzbowtl 
w ramach wizyt studyjnych i wydarzen promocyjnych szczeg6lnie do kraj6w 0 
tropikalnym i subtropikalnym klimacie, w kt6rych wystypuje ryzyko zachorowania na 
choroby tropikalne zagrazajtlce zdrowiu oraz zyciu oddelegowanych pracownik6w, w 
szczeg6lnosci: zolttt gortlczky, zolttt febry, zapalenie wtltroby typu A + B, blonicy, tyzec, 
dur brzuszny, polio, cholery, zakazenia meningokokowe A + C czy malariy. 

24. Wykonawca zobowitlzuje siy wykonac wszelkie czynnosci niezbydne do przeprowadzenia 
procedury celnej w tym ponoszenia wlasciwych oplat celnych, w taki spos6b aby 
umozliwic wlasciwtl realizacjy wizyt studyjnych. 

25. Wykonawca zobowitlzany 	jest do zapewnienia uslug cateringowych i restauracyjnych, 
zgodnie ze szczeg610wymi wymogami okreslonymi w OPZ. 

26. Wykonawca zobowitlzany jest do zapewnienia uslug transportu osobowego zgodnie ze 
szczeg610wymi wymogami okreslonymi w OPZ. 

I 	
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27. Wykonawca zobowictzany jest do zapewnienia innych uslug niezb~dnych dla poprawnego 
zorganizowania wizyt studyjnych z uwzgl~dnieniem ich rangi, w tym wymog6w protokolu 
dyplomatycznego. W tym w szczeg61nosci zapewnienie us lug bqdz dzialan wskazanych 
przez plac6wki dyplomatyczne jako niezbydne dla wlasciwej promocji EXPO 2024. 
Spos6b zapewnienia innych element6w wymagae b~dzie akceptacji Zamawiajqcego, w 
tym wskazania szczeg6lowych koszt6w przez Wykonawcy, przy czym prowizja 
Wykonawcy za realizacjy uzgodnionych dzialan w danym obszarze wyniesie nie wi~cej 
niz 10% wartosci poszczeg6lnych dzialan. 

28. Wykonawca 	 zobowiqzany jest do zapewnienia tlumaczen jyzykowych ustnych 
symultanicznychlkonsekutywnych w szczeg6lnosci zj~zyka polskiego naj~zyk angielski, 
francuski, hiszpanski, chinski, japoilski, arab ski oraz w szczeg61nosci z jyzyka 
angielskiego, francuskiego, hiszpanskiego, chinskiego, japoilskiego, arab skiego na j~zyk 
polski, w tym tzw. szeptanych w ramach wizyt studyjnych 

29. Zlecenie dumaczenia bydzie zawierae informacje na temat: 

a) rodzaju tlumaczenia; 

b) mleJsca, terminu i przewidywanego czasu trwania danego 
spotkanialwizyty Iwydarzenia; 

c) liczby wymaganych tlumaczy; 

d) 	 zastrzezenie, ze przy realizacji danego zlecenia zachodzi mozliwose przedluzenia siy 
wykonywanego tlumaczenia ustnego poza termin okreslony w zleceniu i powinno 
bye one kontynuowane niezalei:nie od przewidywanego w zleceniu czasu trwania 
spotkania. 

30. Zamawiajqcy przekai:e zlecenie uslugi tlumaczenia ustnego najp6zniej 	na 3 dni przed 
terminem rozpocz~cia planowanego spotkania. 

31. Tlumacze 	 bydq zobligowani do stosowania terminologii funkcjonujqcej w prawie 
krajowym, unijnym i miydzynarodowym lub w dziedzinie, kt6rej dotyczy tematyka 
spotkania, konferencji, szkolenia. 

32. Wykonawca 	 zobowiqzany jest do rezerwacjil rejestracji os6b wskazanych przez 
Zamawiajqcego na wskazanych wydarzeniach w szczeg61nosci na konferencjach, 
kongresach, szkoleniach, festiwalach, eventach 0 tematyce ogrodniczej, zar6wno na 
terenie Polski jak i zagranicq oraz uiszczania oplat konferencyjnych. 

33. Zlecenie rezerwacji/rejestracji i uiszczania oplat na wydarzeniach b~dzie zawierae: 

a) nazwy wydarzenia, 

b) miejsce wydarzenia, 

c) termin wydarzenia, 

d) imiy i nazwisko rejestrowanej osoby. 

34. Wykonawca zobowiqzany jest do potwierdzenia, w formie elektronicznej, otrzymania od 
zamawiajqcego danego zlecenia. 

35. Po 	 uzgodnieniu szczeg6lowego sposobu realizacji danego zlecenia Zamawiajqcego, 
Zamawiajqcy dokona akceptacji realizacji zlecenia. Wykonawca zobowiqzuje siy 
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zrealizowac zlecenie Zamawiajqcego w czasie okreslonym w Ofercie, stanowiqcej 
Zalqcznik do niniejszej Umowy. 

36. Wykonawca przydzieli 	 do realizacji umowy co najmniej dwa numery telefonow 
ze stanowiskami rezerwacji, w godzinach pracy Zamawiajqcego: poniedzialek, sroda
piqtek w godz. 8-16, wtorek w godz. 9-17. 

37. Koordynatorami 	 ze strony Wykonawcy odpowiedzialnymi za organizacj~ podrozy 
sluzbowej odbywanej przez przedstawicieli Zamawiajqcego b~dq: 

1) 	........................ nr telefonu: ....................... . 


2) 	........................ nr telefonu: ....................... . 


38. Koordynatorzy, na wyrazne zlecenie Zamawiajqcego, zobowiqzani Sq do: 

1) kompleksowego zorganizowania podrozy sluzbowej odbywanej przez przedstawicieli 
Zamawiajqcego, w tym m.in.: rezerwacji biletow, noclegow, transferu z lotniska i na 
lotnisko, 

2) sprawdzenia jakosci zaproponowanych uslug w zakresie polqczen i noclegow 
z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpocz~ciem podrozy, pozwalajqcym 
na wprowadzenie zmian w jej przebiegu, jesli, z uwagi na powstale problemy 
komunikacyjne lub niski standard noclegow, okazq si~ konieczne. 

39. Wykonawca zapewni, poza godzinami pracy Zamawiajqcego wskazanymi w ust. 34 oraz 
calodobowo w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, serwis telefoniczny, umozliwiajqcy 
obslug~ Zamawiajqcego w zakresie uslug, 0 ktorych mowa w § 2. 

40. Wykonawca zobowiqzuje si~ do informowania, zgodnie z warunkami przewoznika, 
o zblizajqcych si~ terminach wykupu biletow, dokonanych wczesniej rezerwacjach 
telefonicznie, faxem lub e-mailem. 

41. Wzgl~dem wszystkich uslug obj~tych Umowq, Zamawiajqcy rna prawo sprawdzic koszty 
poszczegolnych uslug oraz zobligowae Wykonawc~ do skorzystania z innych, tanszych 
rozwiqzan pozwalajqcych na wlasciwq organizacj~ wizyt studyjnych. 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§8 

1. 	 Wartose umowy zostala okreslona na podstawie wysokosci wydatkow planowanych 
w budzecie Zamawiajqcego na realizacj~ przedmiotu Umowy, 
na kwot~ do .................. PLN brutto (slownie: ......................... zlotych brutto 
001100). 

2. 	Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilosci zamawianych uslug do 70% 
srodkow przewidzianych na realizacj~ Umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wartosci 
umowy okreslonej w ust. 1. 

3. 	Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamowione i zrealizowane uslugi. 

4. 	Wykonawca zobowiqzuje si~ do wystawiania faktur za zrealizowane zamowienia, zgodnie 
z protokolami odbioru poszczegolnych zlecen Zamawiajqcego, okreslonymi w Zalqczniku 

do niniejszej umo/ 
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5. Do wynagrodzenia Wykonawcy doliczony bydzie nalezny podatek V AT wedlug wlasciwych 
stawek obowi~zuj~cych w dniu wystawienia faktury VAT. lezeli w okresie realizacji 
Umowy nast~pi zmiana przepis6w w zakresie wysokosci stawek podatku od towaru i uslug 
(podatku V AT), automatycznie byd~ mialy zastosowanie stawki podatku VAT obowi~uj~ce 
w chwili powstania obowi~ku podatkowego, bez koniecznosci sporz~dzania aneksu do 
Umowy. 

6. 	Naleznosc za kai:de zlecenie organizacji wizyty studyjnej bydzie uregulowana w ci~gu 30 
dni od daty doryczenia prawidlowo wystawionych faktur, na adres: 

Miasto L6dz , ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6dz, NIP 725-002-89-02 

7. 	Zaplata nast~pi w drodze przelewu z konta Zamawiaj~cego na konto Wykonawcy, wskazane 
przez niego. Za termin zaplaty strony przyjmuj~ dzien obci~enia rachunku Zamawiaj~cego. 
Platnosci nastypowac byd~ kai:dorazowo, na podstawie wystawionych zlecen po dokonaniu 
protokolarnego odbioru uslug przez Zamawiaj~cego. 

8. 	Faktury, poza wymogami okreslonymi w rozpor~dzeniu Ministra Finans6w z dnia 9 
grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarow i uslug niektorym podmiotom (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1860), powinny zawierac prowizjy Wykonawcy, zgodn~ z Ofert~ stanowi~c~ 
zal~cznik do Umowy. Prowizje byd~ naliczane za: 

1) U slugi zakupu bilet6w 

2) Uslugi rezerwacji i zakupu noc1eg6w 

3) Tlurnaczenia symultanicznelkonsekutywne realizowane na terenie Polski 

4) Tlumaczenia symultanicznelkonsekutywne realizowane poza terenem Polski 

5) Uslugi restauracyjne w Polsce 

6) Uslugi restauracyjne poza Polsk~ 

7) Uslugi cateringowe w Polsce 

8) U slugi cateringowe poza Polsk~ 

9) Uslugi dostarczania przesylek transport drogowy 

10) Uslugi dostarczania przesylek - transport lotniczy lub inny 

11) Uslugi transportu osobowego 

12) Uslugi zapewniania szczepien 

13) Uslugi zapewniania wiz 

14) Uslugi w zakresie obslugi celnej 

15) Uslugi w zakresie rezerwacji/rejestracji na wydarzeniach i uiszczania oplat 
konferencyjnych 

16) Inne uslugi niezbydne dla poprawnego zorganizowania wizyty studyjnej, jednak nie 
wiycej niz 10% wartosci poszczeg6lnych uslug. 

9. 	Ponadto faktury powinny zawierac: 

1) dla sprzedanego biletu lotniczego: 
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a) trasy przelotu, 

b) ceny biletu zgodnq. z taryfq. przewornika, 


c) imiy i nazwisko pasazera; 


2) dla przeslanej paczki: 

a) trasy przesylu 

b) ceny przesylki 

3) dla sprzedanej uslugi noclegowej w hotelu, biletu kolejowego lub autobusowego: 

a) ceny noclegu, biletu kolejowego lub autobusowego, 

b) imiy i nazwisko osoby delegowanej, dla ktorej dokonano rezerwacji. 

5) dla oplaty za wizy: 

a) kwoty oplaconej wizy, 

b) imiy i nazwisko osoby delegowanej, dla ktorej dokonano oplaty za wizy. 

6) dla oplaty za szczepienia ochronne: 

a) ceny szczepienia ochronnego, 

b) imiy i nazwisko osoby delegowanej, dla ktorej dokonano oplacenia szczepienia 
ochronnego. 

7) dla oplaty za tlumaczenie: 

a) rodzaju tlumaczenia, 

b) terminu i czasu trwania danego tlumaczenia, 

c) liczby tlumaczy, 

d) jyzyk tlumaczenia, 

e) kwoty oplaconego tlumaczenia. 

8) dla oplaty za uslugy cateringowq.lub restauracyjnq.: 

a) miejsce, term in swiadczenia uslugi cateringowej lub restauracyjnej, 

b) ceny uslugi cateringowej lub restauracyjnej. 

9) Uslugi transportu osobowego 

a) miejsce, trasy, termin swiadczenia uslugi transportowej, 

b) ceny uslugi transportowej. 

10) Uslugi w zakresie obslugi celnej 

a) miejsce, termin swiadczenia uslugi w zakresie obslugi celnej, rodzaj procedury, 
wskazanie wysokosci oplat celnych, 

b) ceny obslugi celnej. 

11) Uslugi w zakresie rezerwacji/rejestracji na wydarzeniach uiszczania oplat 
konferencyjnych : 
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a) nazwtr wydarzenia, 


b) miejsce wydarzenia, 


c) tennin wydarzenia, 


d) imitr i nazwisko rejestrowanej osoby. 


12) rnne uslugi niezbtrdne dla poprawnego zorganizowania wizyty studyjnej 


a) rodzaj uslugi, 


b) miejsce, tennin swiadczenia uslugi 


c) centr uslugi i wskazanie wysokosci naliczonej prowizji 


1 O.Oplaty prowizyjne podane w ust. 8 obejmuj~ calkowity koszt wykonania zam6wienia przez 
Wykonawctr· 

Il.Do faktur mog~ bye doliczane odrtrbne oplaty wynikaj~ce z przepis6w powszechnie 
obowi¥uj~cego prawa. 

I2.Cena biletu lotniczego, kolejowego lub autobusowego okreslona btrdzie ka.zdorazowo 
zgodnie z taryf~ przewoznika. 

13.Cena uslugi noc1egowej, okreSlona btrdzie ka.zdorazowo zgodnie z taryf~ hotelu. 

I4.Cena uslugi przewozu, przesylu lub spedycji paczki lub przesylki okreSlona btrdzie 
ka.zdorazowo zgodnie z taryf~ operatora. 

IS.Cena uslugi tlumaczenia, okreslona btrdzie ka.zdorazowo zgodnie z taryf~ tlumacza. 

16.Cena uslugi cateringowej lub restauracyjnej, a takZe transportowej, okreslona btrdzie 
ka.zdorazowo zgodnie z taryf~ podmiotu swiadcz~cego uslugi cateringowe, restauracyjne 
lub transportowe. 

17.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty z tytulu nalezytego wykonania 
umowy i nie moze l~cznie przekroczye kwoty wskazanej w ust. 1. 

18.Zamawiaj~cy zobowi¥uje sitr do powiadomienia Wykonawcy 0 wyczerpaniu wartosci 
umowy 0 kt6rej mowa w ust. 1. 

19.Wykonawca zobowi~zany jest do: 

1. 	 Niezwlocznego poinfonnowania Zamawiaj~cego 0 wyczerpaniu 70% srodk6w 
finansowych przewidzianych w ust. I umowy, za posrednictwem poczty email 
na adres ................................. .. 

2. 	 Sporz~dzenia raport6w ze stanu wykorzystania srodk6w finansowych 
przewidzianych w ust I umowy, co miesi~c za posrednictwem poczty email na 
adres .. .. . . .. .. . . . .. .. .. .. .. w tenninie do 3 dnia nasttrpnego miesi~ca. Co 
miesitrczne raporty btrd~ podstaw~ do przyjtrcia faktury. 

3. 	 W przypadku wyczerpania srodk6w finansowych przewidzianych w ust. 1 
Wykonawca powstrzyma sitr od wykonywania dalszych prac btrd~cych 
przedmiotem umowy. 
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20.Cesja wierzytelnosci wynikaj,!cych z niniejszej Umowy jest dopuszczalna jedynie po 
uzyskaniu przez Wykonawcy uprzedniej-pisemnej zgody Zamawiaj,!cy na dokonanie 
przedmiotowej cesji. 

Odwolywanie rezerwacji 

§9 

1. 	 W przypadku zmian w rezerwacjach, Wykonawca nie bydzie pobieral oplat do chwili 
wystawienia biletu oraz anulowania biletow w dniu ich wystawienia, a takZe wystawienia 
vouchera lub potwierdzenia zakupu noclegu. 

2. 	 Wykonawca przyjmie zwrot biletu w przypadku odwolania wyjazdu lub, na zlecenie 
Zamawiaj,!cego, dokona zmiany zakupionego biletu zgodnie z zasadami przewoznika. W 
sytuacji, kiedy zmiana biletu wi,!zac siy bydzie z koniecznosci,! dokonania ponownej 
rekalkulacji ceny biletu, Zamawiaj,!cy bydzie zobowiE!Zany do pokrycia powstalej z tego 
tytulu niedoplaty, zas Wykonawca do zwrotu ewentualnej nadplaty. 

3. 	 Zwrot tych kosztow powinien nast,!pic na podstawie faktury koryguj,!cej w ci,!gu 30 dni 
kalendarzowych, licz'!c od daty otrzymania informacji 0 odwolaniu wyjazdu lub zwrotu 
biletu. 

4. 	 Wykonawca wyraza zgody na dokonywanie wzajemnych rozliczefl z przysluguj,!cego 
wynagrodzenia, na podstawie faktur koryguj,!cych. 

5. 	 W sytuacji braku mozliwosci bezkosztowego zwrotu biletu, Zamawiaj,!cy pokryje koszty 
wynikaj,!ce zjego zwrotu. 

6. 	 W przypadku rezygnacji z uslugi noclegowej Wykonawca odwola rezerwacjy 
bez naliczania kar i oplat. 

7. 	 Wykonawca przejmie obowi,!zki dotycz'!ce skladania odwolafl i reklamacji do HnH 
lotniczych, przedsiybiorstw przewozowych oraz hoteli, do reprezentowania 
Zamawiaj,!cego w sprawach reklamacyjnych dot. przewozow realizowanych 
na podstawie rezerwacji i zakupow dokonywanych u Wykonawcy, w szczegolnosci 
w przypadku zwrotu biletow niewykorzystanych z winy przewoznika lub ze wzglydow 
losowych oraz odwolania rezerwacji hotelowej. 

8. 	 Wykonawca zobowiE!Zuje siy do kazdorazowego, niezwIocznego, przekazywania drog,! 
elektroniczn,! informacji dotycz,!cej zmiany cen biletow, wpisania na listy rezerwow'!, 
zmiany godziny rejsu, odwolania rejsu oraz zmian w usludze noclegowej. 

9. 	 W przypadku losowego przedIuzenia czasu podrozy, odwolania rejsu itp. Wykonawca 
gwarantuje, bez naliczania dodatkowych kosztow obslugi, pomoc organizacyjn,! 
dla pracownikow Zamawiaj,!cego zwiE!Zan,! z bezgotowkowym uzyskaniem noclegu, 
zmian,! biletu lotniczego, itp. 

10. 	 W przypadku dokonania grupowej rezerwacji biletow dla Zamawiaj,!cego, Wykonawca 
zobowi'!ZUje siydo wniesienia z wlasnych srodkow przedplat z,!danych przez przewofnika. 
Wniesiona przedplata zostanie rozliczona w jednostkowych cenach 
za zakupione bilety. 
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11. 	 Wykonawca nie bydzie pobieral oplat za odwolany catering, uslugi restauracyjne, transport 
osobowy oraz tlumaczenia. 

12. Wykonawca 	 sporz~dzal bydzie dla Zamawiaj~cego mleslyczne raporty 
z wystawionych przez Wykonawcy faktur na bilety lotnicze, do 10-go dnia nastypnego 
mleSl~ca. 

Kary umowne 

§1O 

1. 	 Strony ustalaj~ odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy 
w formie kar umownych. 

2. 	 Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do porownywania cen biletow lotniczych, kolejowych 
i autobusowych, kosztow noclegow oraz kosztow przesylu, przewozu, spedycji, tlumaczeii., 
transportu osobowego, obslugi celnej, uslug cateringowych i restauracyjnych oraz innych 
uslug realizowanych w ramach Umowy, oferowanych przez Wykonawcy z cenami i 
ofertami dostypnymi na rynku, w tym przez Internet, obowi~uj~cych na dzieii. zgloszenia 
zapytania przez Zamawiaj~cego. 

3. 	 Jezeli w wyniku weryfikacji, 0 ktorej mowa w ust. 2 okaze siy, ze oferowana przez 
Wykonawcy cena biletu lotniczego, kolejowego, autobusowego i/lub kosztow nodegu i/lub 
kosztow przesylu, przewozu , spedycji, tlumaczeii., transportu osobowego, obslugi celnej, 
uslug cateringowych i restauracyjnych oraz innych uslug jest wyzsza od najnizszej ceny 
calkowitej oferowanej na rynku, spelniaj~cej wymagania Zamawiaj~cego, Wykonawca 
zobowi~uje siy do sprzedaZy oferowanego biletu i/lub noclegu po cenie nie wyzszej niz 
100% najnizszej ceny oferowanej na rynku. 

4. 	 W przypadku powstania sytuacji, 0 ktorej mowa w ust. 2-3, Wykonawca zobowi~je siy 
do zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wartosci uslugi zaoferowanej przez 
Wykonawcy, za kaZdy przypadek oddzielnie. 

5. 	 Wykonawca wyraZa zgody na potr~cenie naleznosci z tytulu kary umownej, 0 ktorej mowa 
w ust. 4, z faktury wystawionej przez Wykonawcy, z najblizszym terminemjej zaplaty, na 
co Wykonawca wyraZa zgody. 

6. 	 W przypadku trzykrotnego wyst~pienia sytuacji, 0 ktorej mowa w ust. 3, Zamawiaj~cy 
bydzie mogl rozwi~a6 umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

7. 	 W razie wyst~pienia opOinienia w wykonaniu umowy, Wykonawca zobowi~uje siy do 
zaplaty Zamawiaj~cemu kary umownej w wysokosci 15% wartosci brutto z~danego biletu 
lotniczego, kolejowego, autobusowego lub uslugi noclegowej za kaZdy dzieii. zwloki. 

8. 	 W innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi zgodnie 
z umow~, obejmuj~cych zwlaszcza zapewnienie wiz, szczepieii., cateringu, transportu, uslug 
restauracyjnych, celnych tlumaczen lub innych uslug Wykonawca zaplaci Zamawiaj~cemu 
kary umown~ w wysokosci 50% wartosci uslugi (zlecenia Zamawiaj~cego), ktorej 
przedmiotowy przypadek dotyczy, za kaZdy przypadek oddzielnie. 

9. 	 Niezaleznie od prawa do naliczenia kar umownych, 0 ktorych mowa w ust. 4, ust. 70raz 
ust. 8, w przypadku stwierdzenia r~cego naruszenia warunkow Umowy Zamawiaj~cy 
niezwlocznie zawiadamia Wykonawcy 0 stwierdzonych uchybieniach i wzywa go do 
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usuniycia wskazanych uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego 
zawiadomienia. 

10. W przypadku nieusuniycia przez Wykonawcy uchybien, 0 kt6rych mowa w ust. 9, 
Zamawiaj~cy rna prawo do rozwi¥ania Umowy w terminie 7 dni roboczych, pocz~wszy 
od ostatniego dnia terminu, 0 kt6rym mowa w ust. 9. 

11. W przypadku rozwi~zania U mowy w trybie okreslonym w ust. 10 Wykonawcy przysluguje 
wyl~cznie wynagrodzenie naleme z tytulu wykonania cZysci Umowy. 

12. W przypadku rozwi¥ania Umowy z przyczyn lez~cych po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zaplaci Zamawiaj~cemu kary umown~ w wysokosci 20% wynagrodzenia 
brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy. 

13. W przypadku odst~pienia od Umowy z przyczyn okreslonych § 13 ust. 1 pkt 21ub z innych 
przyczyn lez~cych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiaj~cemu kary 
umown~ w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy. 

14. Obci~zanie Wykonawcy karami umownymi nastypowac bydzie na podstawie not 
obci¥eniowych wystawianych przez Zamawiaj~cego. 

15. Zamawiaj~cy naleznosc z tytulu kary umownej w pierwszej kolejnosci pokrywa 
z naleznosci przysluguj~cych Wykonawcy. W przypadku, gdy naleznosci przysluguj~ce 
Wykonawcy nie wystarczaj~ na pokrycie calosci naleznosci z tytulu kary umownej, 
Zamawiaj~cy wzywa pisemnie Wykonawcy do zaplaty kary umownej w terminie 7 dni od 
dnia doryczenia wezwania, wskazuj~c, jaka czysc naliczonej kary umownej pozostala do 
zaplaty lub moze skorzystac z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. 

16. Kary umowne byd~ naliczane samodzielnie i odrybnie dla ka.zdego z zastrzezonych 
wypadk6w. 

17. Zamawiaj~cy zastrzega, ze kary umowne l~cznie nie mog~ przekroczyc 40% 
wynagrodzenia brutto, 0 kt6rym mowa w § 8 ust. 1 

18. Strony zgodnie oswiadczaj~, iz zastrzezenie kar umownych nie pozbawiaj~ Zamawiaj~cego 
prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych odszkodowania 
przewyzszaj~cego wysokosci kar umownych, jednak nie wiycej niz do 40% wartosci 
wynagrodzenia brutto, 0 kt6rym mowa w § 8 ust. 1. 

Poufnosc 

§11 

1. 	 Wykonawca zobowi~zuje siy do zachowania w tajemnicy informacji i materia16w 
uzyskanych w ramach realizacji Umowy i do nieujawniania ich jakimkolwiek podmiotom 
z wyj~tkiem sytuacji, gdy otrzyma na to pisemn~ zgody Zamawiaj~cego lub gdy jest do 
tego zobowi~zany na podstawie bezwzglydnie obowi¥uj~cych przepis6w prawa. 

2. 	 Korespondencja prowadzona pomiydzy Stronami w zwi¥ku z wykonywaniem Umowy 
oraz wszelkie informacje i materialy uzyskane przez Wykonawcy Uego pracownik6w lub 
podwykonawc6w) mog~ bye wykorzystane wyl~cznie w celu jej realizacji. 
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3. 	 Wykonawca bydzie zachowywae zasady poufnosci w stosunku do wszystkich 
dokumentow, materialow i opracowaiJ. wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiaj'lcego, 
uzyskanych w ramach realizacji Umowy i nie bydzie udostypnial ich osobom trzecim 
w jakikolwiek sposob, w okresie prowadzonej wspolpracy oraz po jej zakonczeniu. 

4. 	 Postanowienia, 0 ktorych mowa w ust. 1-3 nie byd'l stanowily przeszkody dla Wykonawcy 
w ujawnieniu informacji, jezeli osoba dzialaj'lca w imieniu Zamawiaj'lcego uzna, ze 
informacje mog'l bye ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub obowi'lzek 
ujawnienia takich informacji wynikal bydzie z bezwzglydnie obowi'lzuj'lcych przepisow 
prawa. 

5. 	 W przypadku naruszenia zasad poufnosci okreslonych w niniejszej Umowie przez 
Wykonawcy, czlonkow jego wladz, jego pracownikow lub podwykonawcow, w wyniku 
czego Zamawiaj'lcy ponioslby szkody, Wykonawca ponosil bydzie odpowiedzialnose na 
zasadach ogolnych. 

6. 	 Wykonawca po wygasniyciu Umowy zwroci Zamawiaj'lcemu wszystkie otrzymane 
dokumenty i materialy, co do ktorych Zamawiaj'lcy wskazal tak'l koniecznose przy ich 
przekazaniu Wykonawcy. 

Podwykonawcy 

§ 12 

1. 	 Wykonawca powierza wykonanie czysci przedmiotu Umowy podwykonawcy/-om 
w zakresie - nie dotyczy. 

2. 	 Wykonawca zobowi'lzuje siy do przekazania Zamawiaj'lcemu informacji zawieraj'lcych 
dane identyfikuj'lce podwykonawcow. 

3. 	 lezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyc bydzie podmiotu, na ktorego 
zasoby Wykonawca powolal siy w Ofercie, Wykonawca bydzie obowi'lzany wykazac 
Zamawiaj'lcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spelnia odpowiednie warunki udzialu okreslone w SIWZ, w stopniu nie mniejszym, niz 
tam wymagany. 

4. 	 Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj'lcego peln'l odpowiedzialnosc za wszelkie 
czynnosci, ktorych wykonanie powierzyl podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za 
dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne. 

5. 	 Wykonawca ponosi peln'l odpowiedzialnose za dokonywanie w terminie wszelkich 
rozliczen finansowych z podwykonawcami. 

6. 	 Zamawiaj'lcy dopuszcza zawieranie przez podwykonawcow umow z dalszymi 
podwykonawcami. 

7. 	 Powierzenie podwykonawcom cZysci przedmiotu umowy nie zmienia tresci zobowi'lzru1 
Wykonawcy wobec Zamawiaj'lcego za wykonanie tej cZysci przedmiotu umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
kazdego podwykonawcy i jego pracownikow tak, jakby to byly dzialania, zaniechania, 
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownik6w. 
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8. Zamawiaj'lcy i Wykonawca nie ponosz'l solidarnej odpowiedzialnosci za zaplaty 
wynagrodzenia za czysc przedmiotu umowy wykonan'l przez podwykonawcy. 

9. 	 Podwykonawcow i ich pracownikow Zamawiaj'lcy bydzie traktowal jak pracownikow 
Wykonawcy. 

10. 	 Do podwykonawcow stosuje siy odpowiednio wszystkie zapisy niniejszej umowy. 

Odstqpienie od Umowy 

§13 

1. 	 Zamawiaj'lcy moze odst'lpic od Umowy: 

1) 	 w razie zaistnienia istotnej okolicznosci powoduj'lcej, ze wykonanie Umowy nie leZy 
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili zawarcia Umowy, 
w terminie 30 dni od daty powziycia wiadomosci 0 tych okolicznosciach; 

2) 	 gdy Wykonawca zaprzestal prowadzenia dzialalnosci, wszczyte zostalo wobec niego 
postypowanie likwidacyjne, a takze, gdy w trakcie trwania umowy wykonawcy 
byd'lcego osob'l fizyczn'llub urzyduj'lcego czlonka jego organu zarz'ldzaj'lcego lub 
nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestypstwo 0 ktorym mowa wart. 24 ust. 1 pkt 
13 p.z.p., - w terminie 7 dni od powziycia wiadomosci 0 tych okolicznosciach; 

2. 	 W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze z'ldac wy1'lcznie 
wynagrodzenia nalemego z tytulu wykonania czysci Umowy. 

3. 	 Odst'lpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

4. 	 Odst'lpienie od Umowy nie pozbawia Zamawiaj'lcego mozliwosci dochodzenia kar 
umownych. 

Ochrona danych osobowych 

§ 14 

I. 	 Zamawiaj'lcy jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporz'ldzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osob fizycznych w zwi'lzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne 
rozporz'ldzenie 0 ochronie danych) - RODO oraz ustawy z 10 maja 2018r. 0 ochronie 
danych osobowych. 

2. 	 Strony zawarly umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktora stanowi 
za1'lcznik nr 6 do niniejszej umowy. 

Zmiana trdci Umowy 

§ 15 
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I 

Wszelkie zmiany Umowy mog~ bye dokonywane jedynie w fonnie pisemnej pod rygorem 
niewamosei. 

Gwarancja i r~kojmia I 
§ 16 	 I 

1. 	 Wykonawea jest odpowiedzialny wobee Zamawiaj~eego za wady Umowy, zmniejszaj~ee f 
ieh wartose lub uzyteeznose ze wzgl~du na eel oznaezony w Umowie oraz wynikaj~ey ! 

! 
fz przeznaezenia wizyt studyjnych przez okres trwania Umowy oraz w ci~gu 6 miesi~cy od 


wykonania Umowy. 


2. 	 W przypadku otrzymania niekompletnych lub wadliwych uslug stanowi~eych przedmiot i 
Umowy, Zamawiaj~ey wykonuj~c uprawnienia z tytulu gwaraneji i r~kojmi, wedle 
wlasnego wyboru, z zastrzezeniem ust. 5, moze z~dae usuni~cia wad w terminie 5 dni, bez 
wzgl~du na wysokosc zwi~anych z tym kosztow, w ramach eeny brutto okreslonej w § 8 
ust. llub z~dac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. 	 Jezeli Wykonawca nie usunie wad w tenninie okreslonym w ust~pie poprzednim, 
Zamawiaj~ey, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawey, moze zleeie ich usuni~cie 
stronie trzeeiej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawea wyraza zgod~. 

4. 	 Niezalemie od uprawnien wymienionych w ust. 2 - 3 Zamawiaj~eemu przysluguje prawo 
do z~dania naprawienia poniesionej szkody. 

5. 	 Zamawiaj~ey powiadomi Wykonawe~ 0 stwierdzonych wadaeh przedmiotu Umowy 
w ci~gu 14 dni roboczyeh od ieh ujawnienia. 

6. 	 Przez wad~, 0 ktorej mowa w ust. 1 - 5 rozumie si~ kaZd~ wad~ fizyczn~ lub prawn~ 
w rozumieniu przepisow kodeksu eywilnego oraz wszelkie usterki lub braki, wynikaj~ee z 
niewykonania przedmiotu Umowy lub jego ez~sci albo wykonania przedmiotu Umowy lub 
jego ez~sci niezgodnie z jego przeznaczeniem, OPZ i przepisami prawa oraz zasadami 
wiedzy technieznej. 

Porozumiewanie si~ Stron 

§17 

1. 	 W eelu sprawnej realizacji Umowy Strony ustalaj~ nast~puj~ce osoby upowamione do 
kontaktow i ieh dane kontaktowe: 

1) 	 Po stronie Zamawiaj~cego: 

a) ......................... -teL ....................... , e-mail: ............................. . 


2) 	 Po stronie Wykonawey 

a) 	 tel. ....................... e-mail: .................................... .. 


2. 	 Zmiana osob wymienionych w ust. 1 nie powoduje konieeznosci zmiany Umowy. 
W przypadku takiej zmiany kai:da ze Stron infonnuje drug~ Stron~, na pismie 0 nowej 
osobie upowaznionej do wspolpracy i koordynaeji realizaeji przedmiotu Umowy. 

3. 	 Osoby wskazane w ust. 1 s~ osobami odpowiedzialnymi za przesylanie w fonnie pisemnej 
lub elektronieznej akceptaeji wszelkich ustalen mi~dzy Stronami Umowy. 

f 
I 
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4. 	 W przypadku zmiany adresu do doryczen, kai:da ze Stron powiadomi 0 tym drug'l Strony 
na pismie, z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niedopelnienia tego obowi<tZku 
doryczenia dokonane na poprzedni adres uznaje siy za skuteczne. 

5. 	 Strony zgodnie oswiadczaj'l. iz w przypadku koniecznosci przedstawienia informacji 
z materia16w roboczych Zamawiaj'lcy w uzgodnieniu z Wykonawc'l okresli zakres 
mozliwej do przekazania podmiotom trzecim informacji dotycz'lcej materialow roboczych. 

Postanowienia koncowe 

§ 18 

1. 	 Wszelkie spory wynikaj'lce z realizacji Umowy rozstrzygane byd'l przez s'ld wlasciwy dla 
siedziby Zamawiaj'lcego. 

2. 	 Osobami upowamionymi do podpisania Protokolu, 0 ktorym mowa w § 5, 
potwierdzaj'lcego wykonanie Umowy przez Wykonawcy• s'l: 

1) 	 w imieniu Zamawiaj'lcego: lub w razie nieobecnosci 

2) 	 w imieniu Wykonawcy: lub w razie nieobecnosci 

3. 	 Zmiana osob upowaznionych do podpisania Protokolu wymienionego w ust. 2 nie wymaga 
aneksu Umowy. lecz pisemnego poinformowania drugiej strony. 

4. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejsz'l Umow'l maj'l zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo lotnicze. 

5. 	 Umowy sporz'ldzono w trzech jednobrzmi'lcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiaj'lcego. 
jeden dla Wykonawcy. 

6. 	 Integraln'l CZysci'l Umowy s'l nastypuj'lce za1'lczniki: 

1) Za1'lcznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ); 

2) Zal'lcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 

3) Za1'lcznik nr 3 - Wzor Zlecenia organizacji wizyty studyjnej 

4) Za1'lcznik nr 4 - Wzor Protokolu odbioru zlecenia Zamawiaj'lcego, 

5) Za1'lcznik nr 5 - Polisa OC 
6) 	 Za1'lcznik nr 6 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

Zamawiaj:}cy 	 Wykonawca 

p.o. 	KIEROWNIKA 

OddM1-'..~~O 
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t6dz, dnia .......................... 2018 r. 


URZJ\D MIASTA toDZI 

DAR-ZP-VII.0342 ..... ( tu numer z wniosku 0 zorganizowanie podrOzy zagranicznej) • 2018 

Zahlcznik or 3 do Umowy or ........IEXPO.l2018 z dnia ....................2018 


WYKONAWCA 

Zlecenie realizacji (WZ6R) 

Prosz~ 0 sprzedaz zgodnie z rezerwacjq : 


- bilet6w lotniczych na trasie ..................................... (wylot dnia .................... 2018 


r. godz................., powr6t 2018 r. wylot godz. .. ............. ) dla pan/pani 


Nalei:nosc za nocleg w hotelu oraz bilety lotnicze zostanie uregulowana zgodnie 

z postanowieniami umowy ............ ..12018 z dnia ............... 2018r., na podstawie faktury, 

kt6rq prosz~ przestac na adres: Urzqd Miasta todzi, Wydziat ds. Zarzqdzania Projektami. ul. 

Piotrkowska 171, 90-447 t6dz. 

t!)r
• 

urzlld'!liasta t.odzl· •Departament Archltektury I RozwoJu •Wydzlaf ds. Zarzlldzanla Projektaml ul. Plotrkowska 171 tel.: +48 42 272 6416 www.uml.lodz.pl 
90-423 t.6dz e-mall:proJekty@uml.lodz.pl .... ,. 

• 
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URZAD MIASTA toDZI 

DAR-ZP-VII.0342 ..... ( tu numer z wniosku 0 zorganizowanie podr6zy zagranicznej) . 2018 

DAR-ZP-VI1.272................2018/EV ... (tu kolejny numer) 

Zahlcznik nr 3 do Umowy nr..... .IEXPO.l2018 z dnia ................2018 


WYKONAWCA 

Zlecenie realizacji (WZOR) 

- nocleg w hotelu ..... (nazwa) w ..... (miejscowosc) w dniach .................. dla pan/pani 


usfugi zgodnie z UmowCl .......... , .... /EXPO/2018 


Naleznosc za ..................... ......... ......... zostanie uregulowana zgodnie 

z postanowieniami umowy ............ .. /2018 z dnia ................2018r., na podstawie faktury. 

ktorCl prosz~ przesfac na adres: UrzCld Miasta todzi, Wydziaf ds. ZarzCldzania Projektami, ul. 

Piotrkowska 171,90-447 todi. 

• 

Ul'ZlId Mlasta t.odzi 
Departament Archltektury I ROlWOjU 
Wy~at dB. Zarzl\dzanla Projektaml ul. Plotrkowska 171 tel.: +4842 272 64 16 www.uml.lodz.pl 

90-423 t.6dt e-mall:projekty@uml.lodz.pl
• • 

••• u •• 

• 
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Zahlcznik nr 4 do umowy nr ........ z dnia .............2018 


PROTOKOt ODBIORU zlecenia ZamawiajClcego 
Stanowi podstawy wystawienia przez Wykonawcy faktury 

Osoba reprezentujClca WykonawcE:, odpowiedzialna za realizacjE: zlecenia: 

.. . kIml~ I nazwis 0: ...................................................................................., 


Numer telefonu: .................................................................................... , 


• I' .. I • ( . . )Termm rea IzacJI z ecema: mleSlqC ............................................., 


przedmiotL.p. Nr Faktury Kwota uwa~zamowienia 

I 

l

, 
I i 

t6dz ................................ r. 

podpis Wykonawcy 



I 
r 

I 

t 
t 

I 

I 


I 

t ,~ 
t 
I 

t 

I 

! 

I 




Umowa 

powierzenia przetwarzania danych osobowych 


do Umowy na obslugf( logistyczn~ wizyt studyjnych za granic~ oraz na 

terenie Polski realizowanych w drugiej polowie 2018 roku, w ramach 


przygotowan do organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w Lodzi 


zawarta pomiftdzy 


.................... jako Administratorem 


a 


••••.•.•.•••.•.••••• jako Przetwarzaj~cym 




SPIS TREseI 

1. Opis Przetwarzania ...................................................................................................... 3 
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3. Obowi~zki Przetwarzaj~cego ...................................................................................... 5 

4. Obowi~zki Administratora ......................................................................................... 7 
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6. Powiadomienie 0 Naruszeniach Danych Osobowych ............................................... 8 
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9. Odpowiedzialnosc ........................................................................................................ 9 

10. Okres Obowi~zywania Umowy Powierzenia (art. 28 ust. 3 RODO] ....................... 9 
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Umowa 


powierzenia przetwarzania danych osobowych 


stanowi~ca uzupelnienie Umowy na obslug-r logistyczn~ wizyt studyjnych 


za granic~ oraz na terenie Polski realizowanych w drugiej polowie 2018 


roku, w ramach przygotowaii do organizacji wystawy EXPO Horticultural 


2024 w Lodzi 


zawarta w dniu .................... w .................... , pomi~dzy: 


................................... ("Administrator") 


a 


................................... ("Przetwarzaj~cy") 


(dalej l~cznie jako: "Strony") 


Maj~c na uwadze, ze: 


1. Strony zawarly umow~ na obslug~ Iogistyczn~ wizyt studyjnych za granic~ oraz 
na terenie Polski realizowanych w drugiej polowie 2018 roku, w ramach przygotowan 
do organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w Lodzi ("Umowa Podstawowa"), 
w zwi~zku, z wykonywaniem kt6rej Administrator powierzy Przetwarzaj~cemu 

przetwarzanie danych osobowych w zakresie okreslonym Umow~; 

ii. Celem Umowy jest ustalenie warunk6w, na jakich Przetwarzaj~cy wykonuje operacje 
przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Administratora; 

iii. Strony zawieraj~c Umow~ d~~ do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych 
Osobowych, aby odpowiadaty one w petni postanowieniom rozporz~dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
os6b fizyeznych w zwi~ku z przetwarzaniem danych osobowyeh i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danyeh oraz uehylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne 
rozporz~dzenie 0 oehronie danyeh) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)  dalej ROnO. 

Strony postanowily zawrzec Umow~ 0 nast~puj~eej tresei: 

przedmiot i ezas trwania przetwarzania, charakter i eel przetwarzania, rodzaj danych 
osobowych oraz kategorie osob, ktoryeh dane dotycz~, obowi~ki i prawa 
administratora 

1. Opis Przetwarzania 
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1.1. Przedmiot [art. 28 ust. 3 RODO] Na warunkach okreslonych niniejsz,! Umow'! oraz 
Umow'! Podstawow,! Administrator powierza Przetwarzaj'!cemu przetwarzanie (w 
rozumieniu RODO) dalej opisanych Danych Osobowych. 

1.2. Czas 	 [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie b~dzie wykonywane w okresie 
obowi,!zywania Umowy Podstawowej. 

1.3. Charakter i eel [art. 28 ust. 3 RODO] Charakter i cel przetwarzania wynikaj,! z 
Umowy Podstawowej. W szczeg61nosci: I 
1.3.1. 	 charakter przetwarzania okreslony jest nast~puj,!c,! rol,! Przetwarzaj'!cego I. 

obsluga logistyczna Administratora, zaS ,
1.3 .2. celem przetwarzania jest obsluga logistyczna wizyt studyjnych za granic,! oraz 


na terenie Polski. 
 ,t 
104. Rodzaj danyeh [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie obejmowac b~dzie t 

nast~puj,!ce rodzaje danych osobowych ("Dane"): 
t 

Dane zwykle: I(1) 	 imi~ i nazwisko, 

(2) 	 numer ewidencyjny PESEL, I 
(3) 	 adres e-mail, 

(4) 	 adres IP, 

(5) 	 numery telefon6w, 

(6) 	 adres zamieszkania, 

(7) 	 data urodzenia, 

(8) 	 NIP, 

(9) 	 seria i numer dokumentu tozsamosci, 

(10) 	 imiona rodzic6w, 

(11 ) numer rachunku bankowego, 


Dane nieustrukturyzowane 


(12) 	 kontent 0 potencjalnej i prawdopodobnej zawartosci danych osobowych 

(wpisy, dokumenty tekstowe, obrazy, nagrania, filmy). 


1.5. Kategorie osob [art. 28 ust. 3 RODO] Przetwarzanie Danych 	b~dzie dotyczyc 
nast~puj,!cych kategorii os6b: 

(1) 	 pracownicy Administratora i podmiot6w stowarzyszonych Administratora, 
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(2) klienci uslugi/produktu Administratora okreSlonych w Umowie Podstawowej, 

(3) osoby, z kt6rymi klienci Administratora wchodz~ w interakcje spoleczne, 

(4) kontrahenci (odbiorcy i dostawcy) klient6w administratora, 

(5) odbiorcy korespondencji elektronicznej klient6w Administratora, 

2. Podpowierzenie 

2,1. Podpowierzenie [art. 28 ust. 2 RODO] Przetwarzaj~cy moze powierzyc konkretne 
operacje przetwarzania Danych ("podpowierzenie") w drodze pisemnej umowy 
podpowierzenia ("Umowa Podpowierzenia") innym podmiotom przetwarzaj~cym. 
("Podprzetwarzajqcy"), pod warunkiem uprzedniej akceptacji Podprzetwarzaj~cego 
przez Administratora lub braku sprzeciwu. 

2.2. Zaakceptowani Podprzetwarzajqcy. Lista Podprzetwarzaj~cych zaakceptowanych 
przez Administratora stanowi Zalqcznik nr 1 do Umowy Lista 
Zaakceptowanych Podprzetwarzajqcych. 

2.3. Sprzeciw. Powierzenie przetwarzania Danych Podprzetwarzaj~cym spoza Usty 
Zaakceptowanych PodprzetwarztU~cych wymaga uprzedniego zgloszenia 
Administratorowi w celu umozliwienia wyrazenia sprzeciwu. Administrator moze z 
uzasadnionych przyczyn zglosic udokumentowany sprzeciw wzglerdem powierzenia 
Danych konkretnemu Podprzetwarzaj~cemu. W razie zgloszenia sprzeciwu 
Przetwarzaj~cy nie rna prawa powierzyc Danych Podprzetwarzaj~cemu objertemu 
sprzeciwem, a jezeli sprzeciw dotyczy aktualnego Podprzetwarzaj~cego, musi 
niezwlocznie zakonczyc podpowierzenie temu PodprzetwarztU~cemu. W~tpliwosci 
co do zasadnosci sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji 
Przetwarzaj~cy zglosi Administratorowi w czasie umozliwiaj~cym zapewnienie 
ci~glosci przetwarzania. 

2.4. Transfer obowiqzk6w [art. 28 ust. 4 RODO] Dokonuj~c podpowierzenia 
Przetwarzaj~cy rna obowi¥ek zobowi¥ac PodprzetwarztU~cego do realizacji 
wszystkich obowi~zk6w PrzetwarztU~cego wynikaj,!cych z niniejszej Umowy 
powierzenia, z wyj~tkiem tych, kt6re nie maj~ zastosowania ze wzglerdu na naturer 
konkretnego podpowierzenia. 

2.5. Zobowiqzanie wzgl~dem Administratora. Przetwarzaj~cy rna obowi¥ek zapewnic, 
aby Podprzetwarzaj~cy zlozyl Administratorowi zobowi~zanie do wykonania 
obowi~zk6w, 0 kt6rych mowa w poprzednim usterpie. Moze to zostac wykonane 
przez podpisanie stosownego oswiadczenia adresowanego do Administratora wraz z 
podpisaniem Umowy Podpowierzenia, zawieraj~cego lister obowi~zk6w 
Podprzetwarzaj~cego. 

2.6. Zakaz podzlecenia swiadczenia gl6wnego [art. 28 ust. 4 RODO] Przetwarzaj~cy 
nie rna prawa przekazac PodprzetwarztU~cemu calosci wykonania Umowy. 

3. Obowiqzki Przetwarzajqcego 

Przetwarzaj~cy rna nasterpuj~ce obowi~zki: 
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3.1. Udokumentowane polecenia [art. 28 ust. 3 lit. a ROD01 Przetwarzaj'lcy 

przetwarza Dane wyl'lcznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub 

instrukcjami Administratora. 


3.2. Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a ROD01 Przetwarzaj'lcy 

oswiadcza, ze nie przekazuje Danych do pailstwa trzeciego lub organizacji 

miydzynarodowej (czyli poza £uropejski Obszar Gospodarczy ("EOG")). 

Przetwarzaj'lcy oswiadcza rowniez, ze nie korzysta z podwykonawcow, ktorzy 

przekazuj'l Dane poza BOG. 


3.3. Poinformowanie 0 zamiarze przetwarzania poza EOG. [art. 28 ust. 3 lit. a 

RODO] Jezeli Przetwarzaj'lcy ma zamiar lub obowi¥ek przekazywac Dane poza 

BOG, informuje 0 tym Administratora, w celu umozliwienia Administratorowi 

podjycia decyzji i dzialail niezbydnych do zapewnienia zgodnosci przetwarzania z 

prawem lub zakonczenia powierzenia przetwarzania. 


3.4. Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO] Przetwarzaj'lcy uzyskuje od osob, ktore 

zostaly upowazmone do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, 

udokumentowane zobowi¥ania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia siy, 

ze te osoby podlegaj'l ustawowemu obowi¥kowi zachowania tajemnicy. 


3.5. Bezpieczenstwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO] Przetwarzaj'lcy zapewnia ochrony 

Danych i podejmuje srodki ochrony danych, 0 ktorych mowa w art. 32 RODO, 

zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy. 


3.6. Podprzetwarzanie [art. 28 ust. 3 lit. d RODO] Przetwarzaj'lcy przestrzega 
warunkow korzystania z uslug innego podmiotu przetwarzaj'lcego I 
(Podprzetwarzaj'lcego). f 

t3.7. Wspolpraca przy realizacji praw jednostki [art. 28 ust. 3 lit. e ROD01 tPrzetwarzaj'lcy zobowi¥uje siy wobec Administratora do odpowiadania na z'ldania 

osoby, ktorej dane dotycz'l, w zakresie wykonywania praw okreslonych w rozdziale ! 

III RODO ("Prawa jednostki"). Przetwarzaj'lcy oswiadcza, ze zapewnia obslugy ! 

Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych Danych. Szczegoly obslugi Praw F 


I 
jednostki zostan'l pomiydzy Stronami uzgodnione. Strony ustalily procedury obslugi I 
Praw jednostki odrybnym dokumentem. 

I3.8. Wsparcie przy obowi~zkach bezpieczenstwa [art. 28 ust. 3 lit. f ROD01 f 
Przetwarzaj'lcy wspolpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez 
Administratora obowi¥k6w z obszaru ochrony danych osobowych, 0 ktorych mowa Iwart. 32-36 RODO (ochrona danych, zglaszanie naruszen organowi nadzorczemu, t 
zawiadamianie osob dotkniytych naruszeniem ochrony danych, ocena skutk6w dla I 
ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym). i 

I
3.9. Legalnosc polecen [art. 28 ust. 3 ak. 2 ROD01 Jezeli Przetwarzaj'lcy powezmie r 

w'ltpliwosci co do zgodnosci z prawem wydanych przez Administratora polecen lub 
finstrukcji, Przetwarzaj'lcy natychmiast informuje Administratora 0 stwierdzonej 


w'ltpiiwosci (w spos6b udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty ! 

! 

mozliwosci dochodzenia roszczen przeciwko Administratorowi z tego tytulu. 

I 
t 

! 
f 
t 

6 
t 



3.1 O. Projektowanie prywatnosci [art. 25 nst. 1 RODO] Planuj,!c dokonanie zmian w 
sposobie przetwarzania Danych, Przetwarzaj'!cy rna obowi'!Zek zastosowac siy do 
wymogu projektowania prywatnosci, 0 kt6rym mowa w art. 25 ust. 1 RODO i rna 
obowi'!Zek z wyprzedzeniem informowac Administratora 0 planowanych zmianach 
w taki spos6b i terminach, aby zapewnic Administratorowi realn,! mozliwosc 
reagowania, jezeli planowane przez Przetwarzaj'!cego zmiany w opinii 
Administratora groz'! uzgodnionemu poziomowi bezpieczenstwa Danych lub 
zwiykszaj,! ryzyko naruszenia praw lub wolnosci os6b, wskutek przetwarzania 
Danych przez Przetwarzaj'!cego. 

3.11. 	 Minimalizacja [art. 25 nst. 2 RODO] Przetwarzaj'!cy zobowi'!Zuje siy do 
ograniczenia dostypu do Danych Osobowych wyl,!cznie do os6b, kt6rych dostyp do 
Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadaj,!cych odpowiednie 
npowaZnienie. 

3.12. 	 RCPD [art. 30 nst. 2 ROD01 Przetwarzaj'!cy zobowi,!zuje siy do prowadzenia 
dokumentacji opisuj,!cej spos6b przetwarzania Danych, w tym rejestru czynnosci 
przetwarzania danych osobowych (wym6g art. 30 RODO). Przetwarzaj'!cy 
udostypniania na z,!danie Administratora prowadzony rejestr CZynnOSCl 

przetwarzania danych przetwarzaj,!cego, z wyl,!czeniem informacji stanowi,!cych 
tajemnicy handlow,! innych klient6w Przetwarzaj'!cego. 

3.13. 	 Profilowanie [art. 13 i 14 RODO] lezeli Przetwarzaj'!cy wykorzystuje w celu 
realizacji Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, 0 kt6rym 
mowa wart. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzaj'!cy informuje 0 tym Administratora 
w celu i w zakresie niezbydnym do wykonania przez Administratora obowi,!zku 
informacyjnego. 

3.14. 	 Szkolenie personeln Przetwarzaj'!cy rna obowi,!zek zapewnic osobom 
upowaZnionym do przetwarzania Danych odpowiednie szkolenie z zakresu 
ochrony danych osobowych. 

4. Obowi~zki Administratora 

4.1. Administrator 	zobowi~ny jest wsp6ldzialac z Przetwarzaj'!cym w wykonaniu 
Umowy, udzielac Przetwarzaj'!cemu wyjaSnien w razie w,!tpliwosci co do legalnosci 
polecen Administratora, jak tez wywi,!zywac siy terminowo ze swoich 
szczeg6lowych obowi'!Zk6w. 

5. Bezpieczenstwo danych 

5.1. Bezpieczenstwo danych osobowych [art. 32 RODO] Przetwarzaj'!cy przeprowadzil 
analizy ryzyka przetwarzania powierzonych Danych, udostypnil j,! Administratorowi 
i stosuje siy do jej wynik6w, co do organizacyjnych i technicznych srodk6w ochrony 
danych. 

5.2. Srodki bezpieczenstwa. Strony uzgodnily odrybnym dokumentem poziom 
zabezpieczen Danych wymagany po stronie Przetwarzaj'!cego. 

5.3. Gwarancje bezpieczenstwa. Przetwarzaj'!cy przedstawil Administratorowi 
informacje i dokumenty potwierdzaj,!ce, ze Przetwarzaj'!cy zapewnia wystarczaj,!ce 



gwarancje wdrozenia odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych. Obie 
Strony zachowujll kopie przedstawionych dokumentow i dowody przedstawienia 
informacji, dla potrzeb spelnienia wymogu rozliczalnosci. 

6. Powiadomienie 0 Naruszeniach Danych Osobowych 

6.1. Powiadomienie 0 naruszeniu. Przetwarzajllcy powiadamia Administratora danych 0 


ka.zdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie pomiej niz w 24 

godziny od pierwszego zgloszenia, umozliwia Administratorowi uczestnictwo w 

czynnosciach wyjasniajllcych i informuje Administratora 0 ustaleniach z chwilll ich 

dokonania, w szczegolnosci 0 stwierdzeniu naruszenia . 


. 
6.2. Rozwini~cie. Powiadomienie 0 stwierdzeniu naruszenia, powinno bye przeslane 


wraz z wszelkll niezbydnll dokumentacjll dotYCZllCll naruszenia, aby umozliwie 

Administratorowi spelnienie obowi'tZku powiadomienia organ nadzoru. 


7. Nadzor 

7.1. Sprawowanie kontroli [art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Administrator kontroluje 

sposob przetwarzania powierzonych Danych Osobowych po uprzednim 
 Ipoinformowaniu Przetwarzajllcego 0 planowanej kontroli. Administrator lub t
wyznaczone przez niego osoby Sll uprawnione do (i) wstypu do pomieszczen, w Iktorych przetwarzane sll Dane Osobowe oraz (ii) wgllldu do dokumentacji zwi'tZanej 
z przetwarzaniem Danych Osobowych. Administrator uprawniony jest do zlldania od 
Przetwarzajllcego udzielania informacji dotYCZllcych przebiegu przetwarzania I 
Danych Osobowych, oraz udostypnienia rejestrow przetwarzania. 

7.2. Wsp61praca przy kontroli. (art. 28 ust. 3 lit. h RODO] Przetwarzajllcy I 
wspolpracuje z urzydem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych I
przez niego zadan. ! 

t
7.3. Przetwarzajllcy: 

(1) 	 udostypnia Administratorowi wszelkie informacje niezbydne do wykazania r 

zgodnosci dzialania Administratora z przepisami RODO, 

(2) 	 umozliwia Administratorowi lub upowaznlOnemu audytorowi 
przeprowadzanie audytow lub inspekcji. Przetwarzajllcy wspolpracuje w 
zakresie realizacji audytow lub inspekcji. 

8. Oswiadczenia Stron 

8.1. Oswiadczenie Administratora. Administrator oswiadcza, ze jest Administratorem 

Danych oraz, ze jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzyl 

je Przetwarzajllcemu. 


8.2. Oswiadczenie Przetwarzajl:}cego [art. 28 ust. 1 RODO]. Przetwarzajllcy 

oswiadcza, ze w ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej profesjonalnie 

zajmuje siy przetwarzaniem danych osobowych objytym Umowa i Umowll 

Podstawowll, posiada w tym zakresie niezbydnll wiedzy, odpowiednie srodki 

techniczne i organizacyjne oraz daje rykojmiy nalezytego wykonania niniejszej 

Umowy. 




8.3. Referencje [art. 28 ust. 1 RODO]. Na zl:!danie Administratora Przetwarzajl:!cy okaze 
Administratorowi stosowne referencje, wykaz doswiadczenia, informacje finansowe 
lub inne dowody, iz Przetwarzajl:!cy zapewnia wystarczajl:!ce gwarancje wdrozenia 
odpowiednich srodk6w technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spelnialo 
wymogi RODO i chronilo prawa os6b, kt6rych dane dotyczl:!. 

9. Odpowiedzialnosc 

9.1. Odpowiedzialnosc Przetwarzaj~cego [art. 82 ust. 3 RODO] Przetwarzajl:!cy 
odpowiada za szkody spowodowane swoim dzialaniem w zwi'lZku z niedopelnieniem 
obowi'lZk6w, kt6re RODO naklada bezposrednio na Przetwarzajl:!cego lub gdy 
dzialal poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym 
instrukcjom. Przetwarzajl:!cy odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub 
nie zastosowaniem wlaSciwych srodk6w bezpieczenstwa. 

9.2.0dpowiedzialnosc za Podprzetwarzajqcych [art. 28 ust. 4 RODO] lezeli 
Podprzetwarzajl:!cy nie wywil:!ze siy ze spoczywajl:!cych na nim obowil:!zk6w ochrony 
danych, pelna odpowiedzialnosc wobec Administratora za wypelnienie obowil:!zk6w 
przez Podprzetwarzajl:fcego spoczywa na Przetwarzajl:!cym. 

10. Okres Obowiqzywania Umowy Powierzenia [art. 28 ust. 3 RODO] 

10.1. Umowa zostala zawarta na czas obowil:!zywania Umowy Podstawowej. 

11. Usuni~cie Danych 

11.1. 	Usuni~cie danych (art. 28 ust. 3 lit g ROD01 Z chwill:! rozwil:!zania Umowy 
Przetwarzajl:!cy nie rna prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest 
zobowil:!zany do: 

(1) usuniycia Danych, 

(2) usuniycia wszelkich ich istniejl:!cych kopii lub zwrotu Danych, chyba ze 
Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo 
panstwa czlonkowskiego nakazujl:! dalej przechowywanie Danych. 

(3) Strony uzgodnil:! spos6b usuniycia Danych odrybnym dokumentem w cil:!gu 30 
dni od zawarcia Umowy Powierzenia. 

11.2. 	Karencja. Przetwarzajl:!cy dokona usuniycia Danych po uplywie 180 dni od 
zakonczenia Umowy, chyba ze Administrator poleci mu to uczynic wczesniej. 

11.3. 	Oswiadczenie. Po wykonaniu zobowil:fzania, 0 kt6rym mowa w pkt 10.1., 
Przetwarzajl:!cy zlozy Administratorowi pisemne oswiadczenie potwierdzajl:!ce 
trwale usuniycie wszystkich Danych. 

12. Postanowienia Koncowe 

12.1. Pierwszenstwo. W razie sprzecznosci pomiydzy postanowieniami niniejszej 
Umowy Powierzenia a Umowy Podstawowej, pierwszenstwo majl:! postanowienia 
Umowy Powierzenia. Oznacza to takze, ze kwestie dotyczl:!ce przetwarzania danych 
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osobowych pomiltdzy Administratorem a Przetwarzajlfcym nalezy regulowac 
poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniujej postanowien. 

12.2. 	Egzemplarze. Umowa zostala sporzlfdzona w dw6ch jednobrzmilfcych 
egzemplarzach, po jednym dla kaZdej ze Stron. 

12.3. 	Wlasciwosc prawa. Umowa podlega prawu polskiemu oraz RODO. 

12.4. 	Zamiana umowy. Strony dopuszczajlf mozliwosc zmiany niniejszej umowy za 
porozumieniem stron, z zachowaniem formy pisemnej, przy czym przedmiotowa 
zmiana nie stano wi zmiany umowy na obsluglt logistycznlf wizyt studyjnych za 
graniclf oraz na terenie Polski realizQwanych w drugiej polowie 2018 roku, w 
ramach przygotowan do organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w Lodzi. 

Moni leczek p.o, KIEROWNIKA 
Oddzia~u s. EXPO 
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