
 

Załącznik 2 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 

Zamawiającego usług rezerwacji miejsc hotelowych w Polsce i za granicą na 

potrzeby Filharmonii Łódzkiej, zwanej dalej „Przedmiotem umowy”. 

2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w załącznikach do umowy, w tym 

w szczególności w załączniku nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 

 

§ 2. Czas obowiązywania umowy 

 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy sukcesywnie 

wg zapotrzebowania Zamawiającego w terminie od dnia podpisania umowy do  

30 czerwca 2024 roku lub do wyczerpania kwoty maksymalnej przeznaczonej na 

realizację Przedmiotu umowy wskazanej w § 5 ust. 1 – w zależności, które z tych 

zdarzeń nastąpi jako pierwsze.  

 

§ 3. Prawa i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż obowiązki, których się podjął do wykonania na 

podstawie umowy są mu znane, że nie zgłasza do nich zastrzeżeń i na tej podstawie 

potwierdza swoją zdolność i gotowość do ich wykonania zgodnie z 

postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, 

materiałowym oraz technicznym pozwalającym na prawidłowe zrealizowanie 

całości przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę przy zachowaniu najwyższej 

staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej działalności, 

zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, 

rzetelnie i terminowo, mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy 

w sposób określony w niniejszej umowie. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada tytuł prawny do wykonywania umowy, 

wynikający z odrębnych przepisów oraz że ponosi pełną i wyłączną 

odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wskutek 

wykonywania niniejszej umowy lub w związku z jej wykonywaniem. 



6. Wykonawca, w przypadku roszczeń osób trzecich związanych z realizacją niniejszej 

umowy, ponosi przed nimi odpowiedzialność wyłączną. 

7. W toku realizacji umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób trzecich 

jako swoich podwykonawców.  

8. W każdym wypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak 

za własne działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności 

podwykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca nałoży na niego 

obowiązek przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w 

umowie, w zakresie, w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego 

podwykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz 

przestrzegania przez podwykonawcę. 

10. Wykonywanie Przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z zasadami 

opisanymi w umowie i załącznikach do umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wszelkich 

zagrożeniach związanych z wykonywaniem umowy, w tym także o okolicznościach 

leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, termin lub 

zakres usług. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o 

takich zagrożeniach wie lub, przy uwzględnieniu wymaganej umową staranności, 

powinien wiedzieć, powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane 

z konsekwencją danego zdarzenia obciążają Wykonawcę.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego informowania Zamawiającego, 

w formie pisemnej, o przebiegu realizacji umowy na każde pisemne żądanie 

Zamawiającego. 

13. Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2240) o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności 

architektonicznej Wykonawca w zakresie rezerwacji miejsc hotelowych i 

noclegowych na potrzeby Zamawiającego, zobowiązany jest do zapewnienia 

miejsc hotelowych i noclegowych spełniających poniższe kryteria: 

1) zapewnienia wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni 

komunikacyjnych budynków, 

2) instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań 

architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich 

pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych, 

3) zapewnienia informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej 

w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy, 

4) zapewnienia wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o 

którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 

2021 r. poz. 573 ze zm.), 

5) zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich 

uratowania w inny sposób.   



§ 4. Warunki realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności, celem 

należytego wykonywania Przedmiotu umowy określonego umową oraz treścią 

załącznika nr 1 do niniejszej umowy, a także do stosowania się do ewentualnych 

uwag Zamawiającego, w zakresie jej realizacji. 

2. Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia kontroli usług świadczonych na 

jego rzecz przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia niewykonywania lub 

nienależytego wykonywania usługi przedstawiciel Zamawiającego ma prawo 

powiadomić przedstawiciela Wykonawcy o zastrzeżeniach, co do jakości 

świadczonych usług niezwłocznie po ich stwierdzeniu w formie mailowej z 

równoczesnym powiadomieniem telefonicznym. 

 

 

§ 5. Wynagrodzenie i sposób płatności 

1. Na wynagrodzenie Wykonawcy za miejsca hotelarskie/noclegowe 

Zamawiający przewiduje przeznaczyć maksymalną kwotę 129 000 zł netto 

(słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł) plus podatek VAT zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie zlecone i  

wykonane przez Wykonawcę usługi w ramach realizacji Przedmiotu umowy, przy 

uwzględnieniu upustu oraz opłat transakcyjnych wskazanych w ofercie 

Wykonawcy i niniejszej umowie. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest 

wynagrodzeniem maksymalnym. Zamawiający nie gwarantuje zlecenia 

Przedmiotu zamówienia do wysokości wynagrodzenia maksymalnego. 

Zamawiający przewiduje zlecenie Wykonawcy realizacji Przedmiotu umowy na 

kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł. 

3. Całkowitym wynagrodzeniem Wykonawcy jest opłata transakcyjna w stałej 

wysokości za rezerwację i sprzedaż miejsca/miejsc  hotelowych: 

1) na terenie Polski ____,__ zł brutto,  

2) za granicą Polski ____,__ zł brutto, 

która obejmuje: koszt rezerwacji i wystawienia potwierdzenia rezerwacji (nie wlicza 

się ceny miejsca hotelarskiego/noclegowego wynikającej z cennika obiektu 

hotelarskiego), dostarczenie potwierdzenia rezerwacji Zamawiającemu w postaci 

elektronicznej, oferowania wariantów obiektów hotelowych i pokojów. 

4. Wraz z opłatą transakcyjną, o której mowa w ust. 3, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy cenę miejsca hotelowego/noclegowego i wszelkie inne koszty 

związane z wystawieniem i dostarczeniem do Zamawiającego potwierdzenia 

rezerwacji, powtarzaniem czynności rezerwacji, dokonywaniem zmian w 

rezerwacji, rezygnacją z rezerwacji, reklamacją oraz wszelkimi innymi działaniami 

interwencyjnymi związanymi z obsługą noclegów. 



5. Cena miejsca hotelowego wraz ze śniadaniem ustalona będzie każdorazowo na 

podstawie ceny wyjściowej hotelu z uwzględnieniem ______ % upustu.  

Wykonawca będzie rezerwował miejsca hotelowe w najtańszym i 

najdogodniejszym dla Zamawiającego wariancie, tj. za „najkorzystniejszą cenę 

wyjściową” z uwzględnieniem procentowej wartości Upustu od ceny wyjściowej 

jednego miejsca hotelowego, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy 

jego sprzedaży jaki zaproponował w formularzu ofertowym. 

Za „najkorzystniejszą cenę wyjściową” Zamawiający rozumie najniższą cenę 

uzyskaną z następujących źródeł: (1) za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych, 

(2) cenę dnia obowiązująca w hotelu w dniu dokonywania rezerwacji, podanej do 

publicznej wiadomości przez hotel (cennik, strona internetowa itp.), (3) cenę jaką 

uzyskał Zamawiający w wyniku bezpośredniego zapytania hotelu o cenę Cena 

zaproponowana przez Wykonawcę musi być niższa o wartość % upustu od 

najkorzystniejszej ceny wyjściowej danego hotelu w dniu dokonywania wyceny i 

przesłania oferty do Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Zamawiającego udokumentować 

cenę rezerwowanego hotelu i wskazanie uwzględnionego w niej upustu.  

W przypadku zlecenia przez Zamawiającego dokonania rezerwacji grupowych 

Wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania ceny za wszystkie rezerwacje 

łącznie, która nie będzie wyższa niż suma cen za rezerwacje indywidualne z 

uwzględnieniem rabatu jaki Wykonawca zaproponował w ofercie. 

Za rezerwacje grupowe Zamawiający rozumie rezerwacje dla więcej niż 10 osób. 

6. Za każdorazowo odebrane miejsca hotelarskie dotyczące danego wydarzenia 

(za odebrane Zamawiający rozumie faktyczne skorzystanie z usługi hotelarskiej) 

Wykonawca wystawi fakturę VAT, obejmującą obok wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego zgodnie z ust. 3, koszty wskazane w ust. 4 z uwzględnieniem ust. 5. 

7. Zamawiający dopuszcza rozliczenia i płatności częściowe Przedmiotu umowy. 

Podstawą płatności będzie faktura wystawiona po należytym zrealizowaniu usługi 

lub usług będących Przedmiotem umowy.  

8. Strony ustalają, że zapłata za  faktury nastąpi przelewem w terminie do 14 dni od 

daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu na 

rachunek bankowy wskazany na fakturze. Za datę płatności uznaje się datę 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Za datę wykonania przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

uważany będzie każdorazowo dzień uznania rachunku Wykonawcy.  

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu 

odbiorcy. 

11. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami 

lub postanowieniami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu 

otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej lub podpisania i 

dostarczenia do Zamawiającego przez Wykonawcę noty korygującej. 

12. Płatność wynikająca z umowy będzie dokonywana w mechanizmie podzielonej 

płatności, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.), wyłącznie na wskazany przez 



Wykonawcę rachunek bankowy figurujący w wykazie podatników VAT 

prowadzony przez właściwy organ administracji (tzw. Białej liście). 

13. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest 

rachunkiem rozliczeniowym służącym do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej 

przez niego działalności oraz umożliwiającym stosowanie mechanizmu 

podzielonej płatności. 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 

§ 6. Odpowiedzialność Wykonawcy i rozwiązanie umowy 

1. Przez nienależyte wykonanie Przedmiotu umowy, Strony rozumieją zaistnienie 

sytuacji związanych z niedochowaniem przez Wykonawcę należytej staranności, 

powodujących wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy oraz z 

załącznika nr 1 do umowy w sposób nieodpowiadający warunkom w nich 

określonym, w szczególności w zakresie terminowości, zawyżania cen miejsc 

hotelowych, sposobu, jakości i ilości świadczenia oraz zasad współpracy 

z Zamawiającym. 

2. Przez niewykonanie Przedmiotu umowy Strony rozumieją zaistnienie po stronie 

Wykonawcy okoliczności powodujących, że świadczenie na rzecz Zamawiającego 

nie zostało spełnione w całości lub w części, w szczególności polegających na 

odmowie wykonania go bez uzasadnionych obiektywnie przyczyn lub 

nieprzystąpieniu przez Wykonawcę do jego realizacji w trybie określonym w 

umowie. 

3. W przypadku nienależytego wykonania Przedmiotu umowy lub jego części 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w 

wysokości 10 % wartości nienależycie zrealizowanej części Przedmiotu umowy - za 

każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania Przedmiotu umowy. 

4. W przypadku zwłoki w terminie lub terminach realizacji Przedmiotu umowy 

wynikających z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia 

Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdą zwłokę w terminie realizacji Przedmiotu 

umowy. 

5. Kary umowne są niezależne od siebie i nie mogą przekroczyć 60% maksymalnego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem ust. 10. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego 

wynagrodzenia.  

7. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, 

jeśli szkoda przekroczy wysokość kar umownych. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

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

zawierania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 (słownie: 

trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części przedmiotu umowy. 



9. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę w terminach określonych w umowie lub nienależytego 

wykonania umowy, pomimo wezwania do jego wykonania lub usunięcia 

nieprawidłowości i upływu wyznaczonego terminu na podjęcie czynności 

naprawczych. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu powinno być złożone 

na piśmie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty upływu terminu, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym i zawierać przyczynę odstąpienia. 

10. Jeżeli naliczone kary umowne przekroczą wartość 30% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy lub Wykonawca co najmniej trzykrotnie zawyży 

cenę miejsca hotelowego, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

umowy w trybie natychmiastowym. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu 

powinno być złożone na piśmie w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia 

ustalenia okoliczności, o której mowa w zdaniu pierwszym. 

11. Prawo odstąpienia od umowy lub jej części przysługuje Zamawiającemu w 

przypadku, gdy: 

11.1 zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy; 

11.2 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

11.3 Wykonawca nie rozpocznie wykonania umowy lub będzie opóźniał  realizacji 

usługi o takie terminy, że staną się one nieprzydatne dla Zamawiającego. 

12. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary 

umownej w wysokości 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.  

13. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi 

zawierać uzasadnienie. 

14. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, wszelkie stosunki 

prawne w zakresie świadczeń zrealizowanych i odebranych przed odstąpieniem 

pozostają w mocy. 

15. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca 

zachowa prawo do wynagrodzenia tylko za faktycznie wykonane usługi.  

16. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku gdy 

Wydarzenie nie odbędzie się z powodów niezależnych od Stron w szczególności z 

powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 

uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie Wydarzenia. 

Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie 

w terminie 60 (słownie: sześćdziesięciu) dni od dnia ustalenia okoliczności, o której 

mowa w zdaniu pierwszym. 

 

§ 7. Przedstawiciele Stron 

1. W imieniu Wykonawcy za nadzorowanie realizacji umowy odpowiadają: 

____________________ 



2. W imieniu Zamawiającego za nadzorowanie realizacji umowy odpowiadają: 

___________________ 

3. Strony są uprawnione w każdym czasie zmienić osoby lub dane teleadresowe 

wskazane w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, przesyłając drugiej Stronie stosowną 

informację na piśmie, faksem lub mailem. 

4. Strony mogą udzielić upoważnienia do wzajemnych kontaktów w związku 

z realizacją niniejszej umowy wyznaczonym przez siebie osobom innym niż 

wskazane w ust. 1 i 2. Strony wskażą te osoby na etapie trwania umowy w formie 

informacji przekazanej drogą elektroniczną. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania 

wszystkich osób realizujących niniejszą umowę w jego imieniu oraz innych osób, 

które Wykonawca dopuścił do realizacji przedmiotu umowy - jak za swoje własne 

działania lub zaniechania. 

6. Przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa w ust. 2 upoważniony jest do 

odbioru Przedmiotu umowy.  

§ 8. Klauzula zachowania tajemnicy 

1. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje 

uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Za wskazane w zdaniu 

poprzedzającym informacje uznaje się wszelkie informacje, które nie są ujęte w 

publicznych rejestrach ani nie są publicznie znane, a fakt ich publicznej znajomości 

nie jest następstwem naruszenia zasad poufności. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępniane wyłącznie tym z osób 

działających na zlecenie Wykonawcy, dla których jest to niezbędne i tylko w takim 

zakresie, w jakim jest to niezbędne. 

3. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić każdą osobę działającą na jego 

zlecenie o obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2.  

4. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia Wykonawcę jedynie pisemna zgoda 

Zamawiającego.  

5. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji dostępnych publicznie. 

6. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez 

uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich żądania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Zobowiązania określone powyżej wiążą Strony również po wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu umowy. 

§ 9. Siła wyższa 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niedotrzymanie zobowiązań 

umownych, jeżeli takie niedotrzymanie będzie skutkiem działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne 

od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części, na stałe 

lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy 

zachowaniu należytej staranności Stron. Przejawami siły wyższej są:  



1) klęski żywiołowe, w tym pożar, powódź, susza, trzęsienie ziemi, huragan; 

2) działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne, 

3) epidemie, pandemie. 

3. Obowiązkiem każdej ze Stron jest pisemne, bezzwłoczne, najpóźniej w ciągu 24 

(słownie: dwudziestu czterech) godzin, zawiadomienie drugiej Strony o przypadku 

siły wyższej. Brak takiego zawiadomienia oznaczać będzie, że siła wyższa nie istniała 

ze wszystkimi konsekwencjami dla Strony, która nie dokona zawiadomienia. 

4. Po stwierdzeniu zaistnienia przypadku siły wyższej Wykonawca i Zamawiający 

podejmą wspólnie wszystkie kroki w rozsądnych granicach w celu zapobieżenia lub 

zmniejszenia skutków oddziaływania siły wyższej na przedmiot umowy. 

5. Skutek siły wyższej będzie służył do zwolnienia znajdującej się pod jej działaniem 

Strony z zobowiązań dotkniętych działaniem danego przypadku siły wyższej na 

podstawie niniejszej umowy, aż do usunięcia oddziaływania siły wyższej.  

6. Jeżeli Strony w dobrej wierze nie uzgodnią zaistnienia zdarzenia siły wyższej, ciężar 

dowodu zaistnienia zdarzenia siły wyższej spoczywa na Stronie powołującej się na 

jej zaistnienie. 

7. Zawieszenie wykonania obowiązków nie będzie wykraczać poza zakres 

oddziaływania siły wyższej, ani nie będzie trwało dłużej niż oddziaływanie siły 

wyższej. 

§ 10. Właściwość prawa i sądu 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, RODO oraz ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych.  

2. Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy Strony będą się starały 

rozstrzygać polubownie, zaś w przypadku nieosiągnięcia porozumienia sprawę 

poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016), dalej „RODO”, Filharmonia informuje, że: 

2. Administratorem danych osobowych jest Filharmonia Łódzka im. Artura 

Rubinsteina z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 20/22, wpisana do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego pod 

numerem RIK 3/99, NIP: 724-00-05-070, numer telefonu 42 664-79-18, adres e-

mail: sekretariat@filharmonia.lodz.pl 

3. W związku z zawarciem niniejszej Umowy Filharmonia będzie przetwarzać dane 

osobowe  Artysty wymienione w komparycji niniejszej umowy, dane 

kontaktowe oraz wizerunek. 



4. Dane osobowe Artysty będą przetwarzane w celu prowadzenia i 

archiwizowania korespondencji elektronicznej, zawarcia, wykonania i 

rozliczenia umowy, w celach promocyjnych i reklamowych, archiwizacji 

materiałów promocyjnych i reklamowych (wizerunek, imię i nazwisko), a  także 

umożliwienia kontroli dokumentów przez organy do tego uprawnione. 

5. Dane osobowe Artysty mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców danych osobowych – odbiorcom materiałów 

promocyjnych (czytelnikom stron internetowych, biuletynów, druków, reklam 

prasowych, widzom programów telewizyjnych: w zakresie wizerunku, imienia i 

nazwiska), operatorom pocztowym, firmom kurierskim oraz podmiotom 

zajmującym się obsługą korespondencji. 

6. Administrator przewiduje powierzanie danych osobowych podmiotom 

świadczącym na jego rzecz usługi ochroniarskie, prawne i informatyczne oraz 

w zakresie imienia, nazwiska i wizerunku Artysty, fotograficzne.  

7. Artyście przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych Artysty; sprostowania danych osobowych; ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Artyście nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do 

przenoszenia danych osobowych.  

9. Dane osobowe Artysty będą przechowywane przez okres potrzebny do 

realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie krócej niż do dnia 

przedawnienia roszczeń związanych z umową, w celu której zawarcia są 

przetwarzane,  ani przed upływem terminów, w których uprawnione organy 

mogą przeprowadzić kontrolę obejmującą m.in. dokumenty zawierające dane 

osobowe Artysty.  

10. Przetwarzanie danych osobowych Artysty jest konieczne w celu prowadzenia 

korespondencji elektronicznej oraz zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy, 

znajduje oparcie w przepisach prawa, w szczególności art. 6 ust. 1 lit b RODO, i 

nie wymaga wyrażenia przez Artystę zgody na piśmie. 

11. Udostępnienie danych osobowych przez Artystę jest dobrowolne, jednakże 

odmowa ich udostępnienia uniemożliwi prowadzenie korespondencji oraz 

zawarcie umowy.  

12. Dane osobowe Artysty nie będą profilowane, co oznacza, że w odniesieniu do 

danych osobowych Artysty decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.   

13. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych; kontakt: tel.: 

517-562-083, e-mail: rodo@lodz-radca.pl 

 



§ 12. Zakaz rozporządzania przez Wykonawcę wierzytelnościami 

wynikającymi z umowy 

1. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego potrącić ani 

przenieść na osobę trzecią żadnych wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

2. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w ust. 1, musi zostać udzielona Wykonawcy 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 13. Postanowienia końcowe 

1. Każda ze Stron umowy oświadcza, iż jest prawidłowo umocowana do zawarcia 

umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, iż dane wskazane w dokumentach rejestrowych 

Wykonawcy są w chwili podpisywania umowy aktualne i zgodne ze stanem 

prawnym i faktycznym. W przypadku zmiany danych rejestrowych, mających 

znaczenie dla zawartej umowy, Wykonawca zobowiązuje się powiadomić o nich 

Zamawiającego, pod rygorem skutków prawnych dla Wykonawcy wynikających z 

faktu niepowiadomienia. 

3. Tytuły poszczególnych paragrafów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie 

mogą stanowić podstawy do wykładni postanowień umowy. 

4. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej umowy, 

a treścią załączników do umowy, pierwszeństwo ma treść umowy.  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

6. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron. 

7. Integralną część umowy stanowią: 

1) załącznik nr 1 –  Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2) załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 


