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Umowa o świadczenie usług turystycznych (zakwaterowania) nr ___ 

 

W dniu ______________ w Warszawie pomiędzy: 

 

1. Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5 , 00-950 Warszawa  NIP: 525-22-48-

481 reprezentowanym przez Pana/Panią _____ - Dyrektora _______, w Warszawie, 

ul. ________, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia ____, 

znak _____, zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

2. _________ prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą _______, ul. 

_______________, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, NIP ______, REGON ___________,wpisanym do Centralnej Ewidencji 

Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych pod nr ewidencyjnym 

_________, zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

na podstawie art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej 

treści:  

 

§ 1 

Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie przez Wykonawcę na rzecz uczniów (____ 

niepełnoletnich osób) oraz ___ opiekunów nazwa szkoły usługi turystycznej – hotelarskiej 

w rozumieniu art. 35 i następne ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich 

oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych polegającej na 

krótkotrwałym najmie obiektu wraz z zapewnieniem usługi wyżywienia dla ww. osób, w 

okresie od ______ (od godz. ____) r. do __________ (do godz. _____), zwanego dalej 

„Usługą”.  

2. Wykonawca oświadcza, iż Usługa będzie zrealizowana w obiekcie pn. 

_________________________w miejscowości _________.  

3. Wykonawca oświadcza, iż obiekt, o którym mowa w ust. 2, jest zaszeregowany jako 

_____1, zgodnie z ewidencją prowadzoną przez _____________________2. Wykonawca 

oświadcza, iż obiekt spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i 

                                                 
1 Obiekty do uzupełnienia zgodnie z ustawą o usługach turystycznych: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska 
młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe, agroturystyczne gospodarstwo oraz inne spełniające warunki określone w art. 35 ust. 1 pkt 2 oraz 
art 45 pkt 4 ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.  
2 Ewidencję prowadzi co do zasady marszałek województwa, wyjątkowo wójt/burmistrz/prezydent w zakresie dot. art. 35 ust 2 i 3 ustawy o 
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.  
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Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w 

których są świadczone usługi hotelarskie.   

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

zrealizowania przedmiotu umowy, a także posiada odpowiednie warunki, doświadczenie 

oraz bazę noclegową dla zorganizowania dla uczniów Zamawiającego pobytu, o którym 

mowa w ust. 1. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonania świadczeń na rzecz osób 

objętych niniejszą umową i odpowiada za należyte wykonanie umowy.  

6. Zamawiający oświadcza, iż Impreza Turystyczna jest wycieczką szkolną w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018 r. w 

sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

krajoznawstwa i turystyki i Zamawiający ma bezwzględny obowiązek stosowania przepisów 

ww. aktu prawnego, co Wykonawca przyjmuje do wiadomości.  

 

§ 2 

Wynagrodzenie i płatności  

1. Z tytułu prawidłowego wykonania usługi Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości _________zł brutto za jeden dzień pobytu jednej osoby.  

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji Usługi nie przekroczy 

kwoty w wysokości ______________________ zł brutto, w tym podatek VAT, tj. 

________ osób x _______ zł brutto („Wynagrodzenie”).  

3. Wykonawca w cenie, o której mowa w ust. 1 i 2,  zapewnia Zamawiającemu (jego 

uczestnikom) możliwość korzystania z infrastruktury obiektu wewnątrz i na zewnątrz 

obiektu, a także wyżywienie dla uczestników Zamawiającego.  

4. Szczegółowy opis Usługi określa załącznik nr 1 do umowy, w tym opis pokojów, ilość 

łóżek w pokoju, standard wyżywienia, ilość posiłków. Oferta Wykonawcy stanowi 

załącznik nr 2 do Umowy.  

5. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie ilości osób 

faktycznie korzystających z Usługi, z uwzględnieniem zasad rozliczenia Imprezy 

określonych w Umowie. 

6. W terminie do dnia _________ Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego fakturę 

zaliczkową w wysokości ______ zł brutto, tj. o równowartości ___ % kwoty wskazanej 

za ____ uczestników („Zaliczka”). Faktura zaliczkowa zostanie uiszczona w terminie 

do dnia _____.  

7. Po wykonaniu Usługi, Wykonawca wystawi na Zamawiającego fakturę końcową 

stanowiącą równowartość przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia ustalonego wg 



3 

 

zasad wskazanych w ust. 1, pomniejszoną o uiszczoną zaliczkę, o której mowa w ust. 

6. Termin płatności faktury końcowej wynosi do 21 dni od dnia doręczenia faktury.  

8. Wszystkie faktury będą wystawiane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w 

następujący sposób: 

Nabywca: Miasto st. Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00 – 950 Warszawa, NIP 525-22-

48-481 

Płatnik i Odbiorca: __________________________________________. 

9. Faktury będą dostarczane na adres Płatnika i Odbiorcy wskazanego w ust. 8.  

10. Wszelkie płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze 

_______________________. 

11. Zamawiający oświadcza, iż jest uprawniony do zrealizowania wynagrodzenia na rzecz 

Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.  

12. Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego nr rachunku bankowego, o który 

mowa w ust. 10, jest rachunkiem związanym z prowadzoną przez niego działalnością 

gospodarczą.  

13. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonania bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego do przeniesienia praw i obowiązków na rzecz podmiotu trzeciego.   

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia następujących informacji koniecznych 

do zakwaterowania imiona i nazwiska uczestników w terminie do dnia przyjazdu; 

a) rozmieszczenie osób w pokojach (tzw. rooming list) – w terminie do dnia przyjazdu.  

2. Zamawiający zobowiązuje się terminowej zapłaty wynagrodzenia.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przez uczniów w trakcie realizacji Usługi. Wykonawca zobowiązany jest 

do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych poinformowania 

Zamawiającego o wyrządzonej szkodzie.  

4. Zamawiający zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Wykonawcą w przedmiocie 

realizacji Usługi ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom Zamawiającego.  

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) należytego zrealizowania Usługi z uwzględnieniem należytej staranności przy 

uwzględnieniu zawodowego charakteru wykonywanej działalności;  
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b) zrealizowania Usługi z uwzględnieniem programu wskazanego w załączniku nr 1 

do Umowy; 

c) [inne]. 

2. Wykonawca oświadcza, iż na terenie obiektu obowiązuje regulamin, stanowiący 

załącznik nr 2 do Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Zamawiającym w przedmiocie 

realizacji Usługi ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom Zamawiającego.  

4. O ile strony umówiły się na uiszczenie zaliczki, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu 

otrzymanej Zaliczki w wysokości nominalnej w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia 

żądania w przypadku rezygnacji z Usługi zgłoszonej w terminie do dnia _____.  

 

§ 5 

1. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., 

dalej : RODO), dla których Administratorem danych osobowych jest _____________.. 

2. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych 

osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, 

w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność 

gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej 

strony do realizacji niniejszej umowy/niniejszego porozumienia 

§ 6 

Odpowiedzialność i kary umowne 

1. W przypadku zawinionego nienależytego wykonania umowy lub braku wykonania umowy, 

o ile Wykonawca nie zrekompensował uchybień dot. Usługi we własnym zakresie i w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym,  strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji 

celem obniżenia wynagrodzenia lub uzyskania upustu. W przypadku braku uzyskania 

porozumienia ww. zakresie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w 

wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każde 

stwierdzone naruszenie będące wynikiem zawinionego działania lub zaniechania 

Wykonawcy, ale nie więcej niż 30 % Wynagrodzenia.  

2. Zamawiający nie może żądać zapłaty kary umownej za działania lub zaniechania 

Wykonawcy, na które Wykonawca nie miał wpływu.  
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3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % 

Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.  

4. Jeżeli Wykonawca odstąpi od Umowy z winy Zamawiającego lub jeżeli Zamawiający 

zrezygnuje z Usługi w terminie po dniu [data połączona z datą w § 4 ust. 4] Wykonawca 

uprawniony do zatrzymania Zaliczki, o ile została pobrana, ale nie więcej niż 20 % 

Wynagrodzenia. Pozostałą część zaliczki Wykonawca zwraca Zamawiającemu w terminie 

do 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.  

5. Jeżeli wysokość poniesionej szkody przekracza wartość kar umownych każda ze stron 

może dochodzić od drugiej strony odszkodowania uzupełniającego z tytułu niewykonania 

bądź nienależytego wykonania zamówienia na zasadach ogólnych przewidzianych w 

kodeksie cywilnym.  

6. Termin zapłaty kar umownych strony określają 14 dni od dnia wezwania do ich zapłaty.  

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy 

1. Niezależnie od podstaw do odstąpienia od umowy na zasadach wynikających kodeksu 

cywilnego, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez konieczności 

wzywania Wykonawcy do wykonania umowy w przypadku rażącego naruszenia 

warunków umowy przez Wykonawcę, których naruszenie uniemożliwia realizację 

przedmiotu umowy. 

2. Umowne uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 

do 7 dni od dnia zaistnienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy. 

3. Wykonawca może odstąpić od umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, iż treść niniejszej umowy, w tym przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1, 

zawartych w niej danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko oraz 

oznaczenie przedsiębiorcy.  

3. Osobami upoważnionymi do kontaktu w związku z realizacją Umowy, w tym zgłaszania 

reklamacji oraz składania oświadczeń o odstąpieniu od umowy są: 

a) ze strony Zamawiającego: [nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za realizację 

wycieczki], adres: [adres placówki],  nr telefonu _____, adres e-mail: _______;  
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b) ze strony Wykonawcy: __________ 

Osoba wskazana przez Zamawiającego, o ile nie jest jej dyrektorem lub osobą 

posiadającą szczególne pełnomocnictwo, nie jest uprawniona do zaciągania 

zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników 

turystycnzych oraz przepisy kodeksu cywilnego.  

5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

6. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd wg 

właściwości Zamawiającego. 

7. Wykaz załączników: 

a) Szczegółowy opis usługi– załącznik nr 1  

b) Oferta wykonawcy – załącznik nr 2  

c) Regulamin obiektu – załącznik nr 3  

d) Wydruk CEiDG/odpis KRS – załącznik nr 4  

e) Zaświadczenie z ewidencji dot. zaszeregowania obiektu – załącznik nr 5  

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY  

 

 


