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zawarta w dniu .......................... 2019 r. w Lodzi pomi~dzy (dalej: Umowa): 

Miastem L6dz, ul. Piotrkowska 104,90-926 L6dz, NIP 7250028902, REGON 472057632, 
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Lodzi Hann~ Zdanowsk~, w imieniu ktorego 
dziaIa: 

Joanna Skrzydlewska- Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji 

w Departamencie Arcbitektury i Rozwoju 

Urz~du Miasta Lodzi 

zwanym dalej "Zamawiaj~cym" 

a 

.......................................................... .... , ul. ............................................. , 
NIP ................. . ... , reprezentowanym przez: 

zwanym dalej "Wykonawc~", 

o nast~puj~cej tresci: 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z poin. zm.) nie stosuje si~ w/w ustawy. 

§ 1 
Przedmiotem umowy jest swiadczenie uslug w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedazy 
i dostarczania biletow lotniczych oraz rezerwacji i sprzedazy uslug noc1egowych, 
a w szczegolnosci: 

1) rezerwacji, wystawiania i sprzedazy biletow lotniczych, 
2) rezerwacji i sprzedazy uslug noc1egowych oraz voucherow, 
3) potwierdzania zakupionych miejsc noc1egowych, 

w terminie i w klasach uzgodnionych z Zamawiajqcym, na trasach europejskich wraz z ich 
dostarczaniem, bez pobierania dodatkowych oplat, do siedziby Zamawiajqcego, zgodnie 
z warunkami oraz opisem przedmiotu zamowienia zawartymi vi zapytaniu ofertowym 
(stanowiqcym Zalqcznik nr 1) i ofertq zlozonq w post~powaniu 0 udzielenie zamowienia 
publicznego (stanowiqcq ZaIqcznik nr 2). 

§2 
1. Wykonawca zobowiqzuje si~ do dolozenia wszelkich staran umozliwiajqcych takq 

orgamzacJ~ trasy podrozy, ktora zapewni najkorzystniejsze logistycznie i cenowo 
polqczenia. 
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2. W przypadku pol'tczeil wieloetapowych Wykonawca zobowiqzuje Sl~ do wskazania 
pol'tczeil zapewniaj'tcych, oprocz korzystnej ceny, najkrotszy czas podrozy 
z maksymalnie krotkim czasem oczekiwania na kolejny srodek lokomocji, bezkolizyjn't 
realizacj~, gwarantuj'tc't terminowe przybycie do mleJsca delegowania osob 
podrozuj'tcych. 

3. Wykonawca zobowi'tzuje si~ do: 
a) wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem starannosci zawodowej, rzetelnie 

i terminowo, 
b) przestrzegania obowiqzuj'tcego prawa, 
c) dbalosci 0 interesy Zamawiaj'tcego, 
d) do realizowania zamowieil z uwzgl~dnieniem zasady oszcz~dnego gospodarowania 

srodkami Zamawiaj'tcego, jednak z zachowaniem wymaganego standardu uslug 
lotniczych, hotelowych i transferowych. 

4. Wykonawca zobowi'tzuje si~ do dostarczenia do dnia podpisania Umowy waZnej 
gwarancji turystycznej zgodnie z Rozporz'tdzeniem Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 
27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokosci sumy gwarancji bankowej 
i ubezpieczeniowej wymaganej w zwiqzku z dzialalnosci't wykonywan't przez 
organizatorow turystyki i przedsi~biorcow ulatwiaj'tcych nabywanie powi'tzanych uslug 
turystycznych (Dz. U. poz. 2507) na kwot~ nie mniejsz't niz rownowartosc 28 000 euro. 

§3 
1. Wykonawca, na zlecenie Zamawiaj'tcego b~dzie mial obowi'tzek wyszukac okreslone 

przez Zamawiaj'tcego, najkorzystniejsze logistycznie i cenowo pol'tczenia, uwzgl~dniaj'tc 
kazdorazowo pol'tczenia odbywaj'tce si~ z Portu Lotniczego w Lodzi im. Wladyslawa 
Reymonta, oraz zalozyc wst~pne rezerwacje. 

2. W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiqzuje si~, w terminie nie 
dluzszym niz 1 godzina od wyslania przez Zamawiaj'tcego pisemnego zamowienia 
(przeslanego faksem lub poczt't elektronicznq), do zaoferowania kilku, (co najmniej 
trzech) roznych opcji pol'tczeil lotniczych, dost~pnych na rynku, graduj'tc propozycje 
w dwoch wariantach: 
a) w przypadku pol'tczeil wieloetapowychjako najkorzystniejsze logistycznie (najkrotszy 

czas podrozy z maksymalnie krotkim czasem oczekiwania na kolejny srodek 
lokomocji): od najkrotszego do najdluzszego; 

b) jako najkorzystniejsze cenowo: od najtailszego do najdrozszego; 
wraz z podaniem informacji 0 tym, jak przesuni~cie terminu wyjazdu (np. wyjazd jeden 
dzieil wczesniej, powrot jeden dzieil poiniej) wplynie na zmian~ czasu podroZy i ceny 
biletu. 

3. Wystawianie i sprzedaz biletow lotniczych odbywac si~ b~dzie na warunkach i w klasach 
zlecanych przez Zamawiaj'tcego, na trasach europejskich z uwzgl~dnieniem klasy 
standardu przelotu: klasa ekonomiczna, podwyzszona klasa ekonomiczna, a takZe w tzw. 
"low cost airlines", wszystkich dost~pnych promocji wynikaj'tcych z terminu rezerwacji 
i wykupienia biletow, pol'tczeil weekendowych oraz czasu podrozy, w tym takZe 
tzw. biletow wirtualnych (przewoinikow "low cost airlines"). 

4. Wykonawca zobowi'tzuje si~ do rezerwacji i sprzedaZy uslug noc1egowych zgodnie 
z dyspozycjami Zamawiaj'tcego, ktore b~d't okreslac rodzaj i ilosc noc1egow, a takZe 
miejsce i termin podrozy. 

5. Przy pisemnym zleceniu przez Zamawiaj'tcego uslugi noc1egowej, Wykonawca 
zobowi'tzuje si~ do zaoferowania trzech wariantow noc1egow w hotelach 
trzygwiazdkowych, znajduj'tcych si~ w systemach rezerwacyjnych i poza systemami, 
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w odleglosci nie wi~kszej niz dwa kilometry od miejsca wskazanego w zamowieniu. 
6. Zamawiaj<tcy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia na intemetowych stronach 

opiniotworczych, opinii na temat jakosci usrug hotelu proponowanego przez Wykonawc~. 
W przypadku w<ttpliwosci, co do jakosci uslug swiadczonych przez hotel zaproponowany 
przez Wykonawc~, Zamawiaj<tcy wystqpi z wnioskiem 0 jego zmian~. 

7. Bilet wystawiony przez Wykonawc~ musi bye wygenerowany bezposrednio z serwera 
systemu rezerwacyjnego. 

8. Bilety elektroniczne Set przekazywane na adres poczty elektronicznej, okreslonej przez 
Zamawiaj<tcego, bezposrednio z terminalu GDS uZytkowanego przez Wykonawc~ 
(niedopuszczalne jest przekierowywanie tych biletow z adresow/skrzynek poczty 
elektronicznej Wykonawcy). 

9. Wykonawca zobowi<tzuje si~ do rezerwacji i sprzedazy uslug noclegowych do wysokosci 
kwoty limitu srodkow na nocleg dla wskazanego panstwa okreslonej w zal<tczniku do 
Rozporz<tdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
naleznosci przysluguj<tcych pracownikowi zatrudnionemu w pailstwowej lub 
samorz<tdowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sruzbowej (Dz. U. poz. 167). 
W przypadku wprowadzenia zmian w kwotach limitow na noclegi, zamowienia b~d<t 
realizowane zgodnie z poziomem limitow obowi<tzuj<tcym od dnia nowelizacji. 

10. Zamawiaj<tcy wybierze z przedstawionych przez Wykonawc~ wariantow, 0 ktorych 
mowa w ust. 2 i 5 najbardziej korzystne dla siebie pol<tczenie i miejsce noclegowe, po 
czym okresli na pismie (przeslanym faksem lub poczt<t elektronicznq) dyspozycj~ do 
sprzedazy przez Wykonawc~ biletow na wybrane pol<tczenia i rezerwacji noclegow. 

11 . Wykonawca zobowi<tzuje si~, po otrzymaniu zamowienia na pismie (faksem lub poczt<t 
elektronicznq), do dostarczania, bez naliczania dodatkowych oplat, biletow lotniczych 
oraz voucherow lub potwierdzen zakupionej usrugi noclegowej do siedziby 
Zamawiaj<tcego w godzinach urz~dowania Zamawiajqcego (poniedzialek, sroda-pi<ttek 
w godz. 8-16, wtorek w godz. 9-17). Strony ustalajq, ze w wyjlltkowych sytuacjach 
sposob dostarczenia biletow, voucherow lub potwierdzen zakupionej usrugi hotelowej 
moze ulec zmianie - moze bye wymagany w innym terminie, niz dni i godziny pracy 
Zamawiajllcego. Wowczas bilet, voucher lub potwierdzenie zakupionej usrugi hotelowej 
powinien bye dost~pny w przedstawicielstwie biura podrozy lub linii lotniczej w kraju 
wylotu lub dostarczony winny, uzgodniony z Zamawiajllcym sposob, umozliwiajllcy 
pracownikowi rozpocz~cie podrozy w wyznaczonym terminie. 

12. Wykonawca przydzieli do realizacji umowy, co najmniej dwa numery telefonow ze 
stanowiskami rezerwacji, w godzinach pracy Zamawiaj<tcego: poniedzialek, sroda-pilltek 
w godz. 8-16, wtorek w godz. 9-17. 

13. Koordynatorami ze strony Wykonawcy odpowiedzialnymi za organizacj~ podrozy 
sluzbowej odbywanej przez przedstawicieli Zamawiajllcego b~d<t: 

a) .. . .... . . ....... . .. . .. ... . .. ... . . .. ... .. . .. ..... , nr telefonu: ....... .. .. .. ...... . . , e-mail: . .... ... . 
b) .. .. . .. ............... . ... . ..... ...... ... . . . .. . . , nr telefonu: .. . . . . . ....... .. .. . .. , e-mail: ....... . . 

14. Koordynatorzy, na wyrazne zlecenie Zamawiaj<tcego, zobowiqzani Set do: 
a) kompleksowego zorganizowania podrozy sluzbowej odbywanej przez przedstawicieli 

Zamawiajllcego, w tym m.in.: rezerwacji biletow, noclegow, transferu z lotniska i na 
lotnisko, 

b) sprawdzenia jakosci zaproponowanych uslug w zakresie polllczer'i i noclegow 
z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpocz~ciem podrozy, pozwalaj<tcym na 
wprowadzenie zmian w jej przebiegu, jesli, z uwagi na powstale problemy 
komunikacyjne lub niski standard noclegow, okaz<t si~ konieczne. 

15. Wykonawca zapewni, poza godzinami pracy Zamawiajllcego, wskazanymi w ust. 11, 
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oraz calodobowo w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, serwis telefoniczny, 
umozliwiaj~cy obslug~ Zamawiaj~cego w zakresie uslug, 0 kt6rych mowa w § 1. 

16. Wykonawca zobowi~zuje si~ do informowania, zgodnie z warunkami przewoznika, 
o zblizaj~cych si~ terminach wykupu bilet6w, dokonanych wczesniej rezerwacjach 
telefonicznie, faxem lub e-mailem. 

§4 
1. Wartosc umowy zostala okreslona na podstawie wysokosci wydatk6w planowanych 

w budzecie Zamawiaj~cego na zakup bilet6w lotniczych oraz uslug noclegowych, na 
kwot~ do 50 598,06 PLN brutto. 

2. Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilosci zamawianych uslug 
z j ednoczesnym zmniej szeniem wartosci umowy okreslonej w ust. 1. Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie za faktycznie zam6wione i zrealizowane uslugi. 

3. Naleznosc za kaZdy wydany bilet i kazd~ odr~bnie zakupion~ uslug~ noclegow~ 
uregulowana b~dzie w terminie 30 dni od daty dor~czenia prawidlowo wystawionych 
faktur na: Miasto L6dz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6dz, NIP: 7250028902. 

4. Zaplata nastqpi w drodze przelewu z rachunku bankowego Zamawiaj~cego na rachunek 
bankowy Wykonawcy, wskazany przez niego, wedlug stawek podatku V AT 
obowi~zuj~cych w dniu wystawienia faktury. Za termin zaplaty strony przyjmuj~ dzien 
obci~zenia rachunku bankowego Zamawiaj~cego . 

5. Faktury, poza wymogami okreslonymi w Rozporz~dzeniu Ministra Finans6w z dnia 
3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. poz. 1485), powinny zawierac: 
1) dla sprzedanego biletu lotniczego: 

a) tras~ przelotu, 
b) cen~ biletu zgodn~ z taryf~ przewoznika, 
c) imi~ i nazwisko pasa.zera, 
d) oplat~ transakcyjnq; 

2) dla sprzedanej uslugi noclegowej w hotelu: 
a) cen~ noclegu, 
b) imi~ i nazwisko osoby delegowanej, dla kt6rej dokonano rezerwacji. 

§5 
1. Wykonawca pobierze stal~ oplat~ transakcyjn~ w wysokosci ..... . .. . ... . .. . .. . PLN brutto 

za kazdy sprzedany bilet lotniczy zagraniczny (przewoznik6w stowarzyszonych w lATA). 
2. Oplata podana w ust. 1 obejmuje calkowity koszt wykonania zam6wienia, 

w szczeg61nosci: rezerwacji, weryfikacji, sprzedazy, dostarczania, przypominania 
o zblizaj~cych si~ terminach wykupu bilet6w, pomocy w wyborze wariant6w pol~czenia, 
organizacji i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zam6wienia zgodnie 
z obowi~zuj~cymi przepisami lokalnymi i kraj6w docelowych (dot. wszelkiego rodzaju 
oplat, np. lotniskowych, podatk6w itp.). 

3. Cena biletu lotniczego okreslona b~dzie kazdorazowo zgodnie z taryf~przewoznika. 

4. Cena uslugi noclegowej okreslona b~dzie kazdorazowo zgodnie z taryf~ hotelu. 

§6 
1. W przypadku zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiaj~cego, jak i dysponowania 

srodkami na realizacj~ Zamawiaj~cy, w zakresie obowi'lZYWania niniejszej umowy, moze 
skorzystac z prawa opcji i powi~kszyc wartosc umowy, jednak nie wi~cej niz 0 25% 
wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy. 
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2. Zamawiajc:tcy zastrzega, iz w termmle mlmmUill 2 tygodni przed uplywem terminu 
wykonania zamowienia, 0 ktorym mowa § 12 ust 1 moze skorzystac z prawa opcji 
i zlozyc pisemne oswiadczenie 0 skorzystaniu z prawa opcji wraz ze wskazaniem w jakim 
zakresie zleca je do wykonania. 

3. Wcrunkiem skorzystania z opcji jest zlozenie pisemnego oswiadczenia woli przez 
Zamawiajc:tcego. 

4. Do praw i obowi¥k6w Wykonawcy oraz Zamawiajc:tcego, a takZe zasad rozliczania uslug 
wynikajc:tcych z prawa opcji, trybu zlecenia usIug, naliczania kar umoWflych, majc:t 
w calosci postanowienia niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcjonalnego zlecania 
zadan nie wymaga dodatkowego aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiajc:tcego me stanowi podstawy do zmiany 
terminow realizacji umowy. 

6. Strony zgodnie oswiadczaj'b iz zastrzezone prawo opcji zlecenia wykonania uslug 
opisanych w § 1 ust 6 umowy nie rodzi po stronie Zamawiajc:tcego obowic:tzku zlecenia 
tych uslug natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystqpienia 
w stosunku do Zamawiajc:tcego z roszczeniami 0 wykonanie prawa opcji i dokonanie 
zlecenia ich wykonania. 

§7 
1. Realizacja przedmiotu zamowlenia nast~powac b~dzie sukcesYWflie, zgodnie 

z potrzebami Zamawiajc:tcego, przez caly okres obowic:tzywania UillOwy. 
2. Zamawiajc:tcy b~dzie skiadal zlecenia w terminie mozliwie najdlliZszym przed majc:tcc:t si~ 

odbyc podroz'b pozwalajc:tcym na stosowanie najbardziej korzystnych taryf. 
3. Zam6wienie b~dzie okreslac termin, miejsce rozpocz~cia i zakonczenia podrozy (nie 

dotyczy bilet6w lotniczych "open"). 

§8 
1. W przypadku zmian w rezerwacjach, Wykonawca nie b~dzie 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 
Zamawiajc:tcego, dokona zmiany zakupionego biletu zgodnie z zasadami przewoznika. 
W sytuacji, kiedy zmiana biletu wi'tZac si~ b~dzie z koniecznoscic:t dokonania ponoWflej 
rekalkulacji ceny biletu, Zamawiajc:tcy b~dzie zobowi'tZany do pokrycia powstalej z tego 
tytulu niedoplaty, zas Wykonawca do zwrotu ewentualnej nadplaty. 

3. Zwrot tych koszt6w powinien nastqpic na podstawie faktury korygujc:tcej w terminie do 
30 dni kalendarzowych, liczc:tc od daty otrzymania informacji 0 odwolaniu wyjazdu lub 
zwrotu biletu. 

4. Wykonawca wyraZa zgod~ na dokonywanie wzajemnych rozliczen z przyslugujc:tcego 
wynagrodzenia, na podstawie faktur korygujc:tcych. 

5. W sytuacji braku mozliwosci bezkosztowego zwrotu biletu, Zamawiajc:tcy pokryje koszty 
wynikajc:tce z jego zwrotu. 

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

7. Wykonawca przejrnie obowic:tzki dotyczc:tce skladania odwolaiL i reklamacji do linii 
lotniczych oraz hoteli, do reprezentowania Zamawiajc:tcego w sprawach reklamacyjnych 
dot. przewoz6w realizowanych na podstawie rezerwacj i i zakup6w dokonywanych 
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u Wykonawcy, w szczegolnosci w przypadku zwrotu biletow niewykorzystanych z winy 
przewoznika lub ze wzgl~dow losowych oraz odwolania rezerwacji hotelowej. 

8. Wykonawca zobowiqzuje si~ do kazdorazowego, niezwlocznego, przekazywania drog"t 
elektroniczn"t inforrnacji dot. zmiany cen biletow, wpisania na list~ rezerwowq, zmiany 
godziny rejsu, odwolania rejsu oraz zmian w usludze noclegowej. 

9. W przypadku losowego przedluzenia czasu podrozy, odwolania rejsu itp. Wykonawca 
gwarantuje, bez naliczania dodatkowych kosztow obslugi, pomoc organizacyjn"t dla 
pracownikow Zamawiaj"tcego zwiqzan"t z bezgotowkowym uzyskaniem noclegu, zmian"t 
biletu lotniczego, itp. 

10. W przypadku dokonania grupowej rezerwacji biletow dla Zamawiaj"tcego, Wykonawca 
zobowi"tzuje si~ do wniesienia z wlasnych srodkow przedplat z"tdanych przez 
przewoznika. Wniesiona przedplata zostanie rozliczona w jednostkowych cenach za 
zakupione bilety. 

§9 
1. Zamawiaj"tcy zastrzega sobie prawo do porownywania cen biletow lotniczych oraz 

kosztow noclegow oferowanych przez Wykonawc~ z cenami biletow i noclegow 
oferowanych przez inne biura lub przewoznikow w sprzedaZy bezposredniej, w tym przez 
Internet, obowi"tzuj"tcych na dzien zgloszenia zapytania przez Zamawiaj"tcego. 

2. lezeli w wyniku weryfikacji okaze si~, ze oferowana przez Wykonawc~ cena biletu 
lotniczego i/lub kosztow noclegu jest wyzsza od najnizszej ceny calkowitej biletu i/lub 
noclegu oferowanego na rynku, spelniaj"tcego wymagania Zamawiaj"tcego, Wykonawca 
zobowi"tzuj~ si~ do sprzedazy oferowanego biletu illub noclegu po cenie nie wyzszej niz 
100% najnizszej ceny oferowanej na rynku. 

3. W przypadku powstania sytuacji, 0 ktorej mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiqzuje si~ do 
zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wartosci biletow illub nocleg6w zaoferowanych 
przez Wykonawc~. 

4. Wykonawca wyraza zgod~ na potr"tcenie naleznosci z tytulu kary umownej, 0 ktorej 
mowa w ust. 3, z faktury wystawionej przez Wykonawc~, z najb1izszym terrninem jej 
zaplaty. 

5. W przypadku trzykrotnego wystqpienia sytuacji, 0 ktorej mowa w ust. 1, Zamawiaj"tcy 
b~dzie mogl rozwi"tzac umow~ ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 10 
1. W razie wystqpienia opozmenia w wykonaniu umowy w terrnlme uzgodnionym 

z Zamawiaj"tcym, Wykonawca zobowiqzuje si~ do zaplaty Zamawiaj"tcemu kary umownej 
w wysokosci 15% wartosci z"tdanego biletu lotniczego lub uslugi noclegowej za kaZdy 
dzien zwIoki. 

2. W innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi zgodnie 
z umoWq, Wykonawca zaplaci Zamawiaj"tcemu kar~ umown"t w wysokosci 70% wartosci 
uslugi (zamowienia), ktorej przedmiotowy przypadek dotyczy. 

3. Wykonawca wyraza zgod~ na potr"tcenie kary umownej z przysluguj"tcych naleznosci. 
4. Niezaleznie od przewidzianych kar umownych, strony zastrzegaj"t prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupeIniaj"tcego na zasadach og61nych. 

§11 
1. W zwiqzku z faktem, ze realizacja umowy wi"tze si~ z przetwarzaniem przez Strony 

danych osobowych, w tym wzajernnym ich udost~pnianiem, Strony oswiadczajq, 
ze w zakresie przetwarzania danych osobowych, ktorych przetwarzanie jest niezb~dne 
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w celu realizacji praw lub obowi'tZk6w Stron, zwi'tZanych z realizacj't umowy, 
Set niezaleznymi od siebie administratorami danych. 

2. Strony ponosz't odpowiedzialnose, kaZda we wlasnym zakresie za wypelnianie 
obowi'tzk6w wynikaj'tcych z wlasciwych przepis6w, w szczeg6lnosci rozporz'tdzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony os6b fizycznych w zwi'tzku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporz'tdzenie 
o ochronie danych). 

3. Strony jako administratorzy danych osobowych Set zobowi'tzani dolozye szczeg6lnej 
starannosci w celu ochrony interes6w os6b, kt6rych dane dotycz't i spelnie wszystkie 
wymagania wynikaj'tce z zapis6w rozporz'tdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi'tzku 
z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym w szczeg6lnosci w zakresie obowi'tZk6w 
informacyjnych, 0 kt6rych mowa w art. 14 RODO. 

4. Kazda ze Stron oswiadcza, ze poinformuje osoby 0 fakcie udost~pnienia danych 
osobowych drugiej Stronie w zwi'tZku z Umow't oraz 0 przysluguj'tcych jej w zwi'tzku 
z tym prawami wynikaj'tcymi z przepis6w reguluj'tcych ochron~ danych osobowych, 
a w szczeg6lnosci 0 fakcie, ze z chwil't udost~pnienia drugiej Stronie danych osobowych, 
Strona ta staje si~ administratorem udost~pnionych danych osobowych. 

§ 12 
1. Niniejsza umowa obowi'tZuje od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r., 

z zastrzezeniem ust. 2. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powoduj'tcej, ze wykonanie umowy nie 

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziee w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiaj'tcy moze odstcwie od umowy w terminie 5 dni od powzi~cia 
wiadomosci 0 tych okolicznosciach. 

3. W przypadku, 0 kt6ry mowa w ust. 2, Wykonawca moze z'tdae wyl'tcznie naleznosci 
z tytulu wykonania cz~sci umowy. 

§13 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz't umoW't zastosowanie maj't przepisy Ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p6in. zm.) oraz 
U stawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z p6in. zm.). 

2. Strony zgodnie ustalaj'l:, ze wierzytelnosci jak r6wniez prawa i obowi'tzki wynikaj'tce 
z niniejszej Umowy nie mog't bye przedmiotem przelewu na rzecz os6b trzecich. 

3. Ewentualne spory b~d't rozstrzygane przez s'tdy powszechne, wlasciwe dla siedziby 
Zamawiaj'tcego. 

§ 14 
1. Strony postanawiaj'l:, ze korespondencja odbywae si~ b~dzie za posrednictwem poczty 

elektronicznej lub faksu: 
1) Wykonawca: 

a) adres poczty elektronicznej: . . ..... ...... . ...... .... . . .... . . . .. . . . ... ..... ... . .. . ...... . 
b) numer faksu: . . .... . . . . . .. . ............ . .... . . .. ... . .. . ......... .... ..... . ..... . ..... . . . . . . 

2) Zamawiaj~cy: 

a) adres poczty elektronicznej: .. . . ... . .. . .... . ..... . ... ... . .. ........... .. ... ......... ... . 
b) numer faksu: ... . . .. ........... .. . .. .. . ............... ... . .. . . .. .. . . ..................... . . 
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2. Strony zobowiqzuj<t siy do wzajemnego inforrnowania 0 ZlTIlanle adresu, nurner6w 
faks6w, adres6w poczty elektronicznej. 

3. W przypadku nie wywiqzania siy jednej ze stron z obowiqzku, 0 kt6rym mowa w ust. 2, 
korespondencja wyslana (wraz z potwierdzeniem przekazania korespondencji) na podany 
w umowie adres poczty elektronicznej lub nurner faksu, uwazana bydzie za doryczon<t. 

§ 15 
Umowy sporz<tdzono w dw6ch jednobrzmi<tcych egzemplarzach: jeden egzemplarz otrzyrnuje 
Zamawiaj<tcy, jeden egzemplarz Wykonawca. 

Zalqczniki: 

Zalqcznik nr 1 - Zapytanie ofertowe 

Zal<tcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 

Zamawiaj~cy Wykonawca 


