
 

Nazwa i adres zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku 

15-874 Białystok, ul. Poleska 89 

NIP PL542-25-03-045, KRS 0000179636,  

BDO: 000159464 

 

           Białystok                          14.07.2022r. 
………………..………., dn. ……………………….. 

        (miejscowość)                data – dzień/m-c/rok 

 

Znak sprawy EOP.334.12.22 

ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA USŁUGI/ROBOTY BUDOWLANE 

 SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie swojej 

oferty poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi 

wymaganiami: 

1. Przedmiot zamówienia: 

1.a) Szczegółowy opis - specyfikacja cech usługi/roboty budowlanej 
(należy określić szczegółowy opis sposobu świadczenia oraz wszelkich czynności jakie mają być wykonane w ramach 

zamówienia, w przypadku usług specjalistycznych należy określić wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do 

wykonania zamówienia, w przypadku robót budowlanych należy podać rodzaj, zakres, lokalizacje robót ze wskazaniem 

surowców, materiałów, sposobu wykonania na podstawie kosztorysu inwestorskiego) 

1. Przedmiot zamówienia stanowi organizacja wycieczki zagranicznej 5 – dniowej dla 

pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku i ich rodzin zgodnie z Regulaminem Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych SP ZOZ WSPR w Białymstoku. 

2. W trakcie imprezy turystycznej dla maksymalnie 45 uczestników wycieczki Wykonawca 

zapewni: 

• Wyjazd z Białegostoku w godzinach wieczornych/nocnych w dniu 7 września 2022r. 

• Powrót w godzinach nocnych w dniu 11 września 2022r. 

• Przejazd uczestników wycieczki i ich bagażu jednym autokarem klasy LUX, rok produkcji nie 

starszy niż 2018, wyposażonym w sprawną klimatyzację, czynne wc, dvd, wyposażonym w fotele 

lotnicze z regulacją kąta położenia oraz pasy bezpieczeństwa 

• Minimum dwóch kierowców w autokarze przez cały czas trwania wycieczki 

• Krótkie postoje na trasie w odstępach około 3 godzinnych 

• Dowóz uczestników do zwiedzanych obiektów lub gdy nie jest to możliwe, w ich pobliże, z 

możliwością pozostawienia w autokarze uczestników wycieczki, którzy zgłoszą taka potrzebę z 

uwagi na stan zdrowia 

• 3 noclegi w hotelach/pensjonatach o europejskim standardzie **/***, położonych w granicach 

administracyjnych miast (w przypadku noclegu w Berlinie, hotel/pensjonat powinien być położony 

w dzielnicy Mitte lub w promieniu nie większym niż 5 km od dzielnicy Mitte, wtedy 

hotel/pensjonat musi być położony w pobliżu stacji metra) w pokojach 2 osobowych [w razie 

nieparzystej liczby uczestników (kobiet i mężczyzn) dopuszcza się 2 pokoje 3 osobowe] z 

łazienkami, pojedyncze łóżka, wszyscy uczestnicy wycieczki zakwaterowani muszą być w jednym 

hotelu 

• 3 śniadania wzmocnione w formie bufetu szwedzkiego wraz z napojami typu kawa, herbata, soki, 

• 3 obiadokolacje min. trzydaniowe, z możliwością wyboru dań wegetariańskich, obejmujące napoje 

(np. herbata, soki), w tym 1 kolację z potrawami regionalnymi i napojami (9,10 września 2022r. i w 

trasie 11 września 2022r.) 

• 1 obiad w ciągu dnia i kolacja w dniu 8 września 2022r. (z możliwością wyboru dań 

wegetariańskich) 

• Ubezpieczenie dla każdego uczestnika wycieczki oraz jego bagażu 

• Opiekę pilota – przewodnika na całej trasie zwiedzania ze znajomością języka niemieckiego 

• Pokrycie kosztów wejść do wszystkich obiektów oraz lokalnych przewodników w obiektach 

wymaganych lokalnym prawem lub system zwiedzania w formie audiobook (w języku polskim) 

• Pokrycie opłat drogowych i parkingowych 

• Opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 

• Dokładne godziny posiłków uzgodnione będą z Wykonawcą wybranym do realizacji zadania 

• Wykonawca w programie wycieczki musi uwzględnić czas wolny dla uczestników  

 

3. Miasta i miejsca, które muszą się znaleźć w planie wycieczki: 

 Dolny Śląsk m.in. Bolesławiec, Wałbrzych, Wrocław – do wyboru dla Wykonawcy 

 Berlin m.in. Plac Aleksandra, wieża telewizyjna, kościół mariacki, fontanna Neptuna, 



 

Czerwony Ratusz, Muzeum Pergamonu (zwiedzanie), ulica Unter den Linden z Bramą 

Brandenburską, Reichstag (wejście na kopułę w przypadku dostępnego terminu), 

uniwersytet Humboldta, Zeughaus, Opera Berlińska, Plac Bebela, Katedra Berlińska, nowy 

Zamek Królewski, checkpoint Charlie, Plac Poczdamski, zwiedzanie ekspozycji Muru 

Berlińskiego przy Muzeum Topografii Terroru.  

 Poczdam m.in. park i pałac Sanssouci, Nowey Pałac, Nowe  Ogrody i Pałac Cecilienhoff, 
Oranżeria, ogród tarasowy, grób Fryderyka Wielkiego, Belweder, Chiński Domek, 

Dzielnica Holenderska.  

 Drezno m.in. kościół Marii Panny, Orszak Książąt, Plac Teatralny z Operą Sempera, 

rezydencja dynastii Wettynów, Katedra św. Trójcy z kryptą Wettynów, Zamek Augusta, 

Kościół św. Krzyża, fabryka tytoniu, Residenzschloss, pałac Zwinger. 

 Bastei – wejście na punkt widokowy, spacer do Rathen i przepłynięcie promem na drugą 

stronę rzeki 

 Pillnitz – park w stylu japońskim, oranżeria z egzotycznymi gatunkami roślin 

 Konigstein – zwiedzanie twierdzy górskiej 

Zamawiający dopuszcza dowolność w kolejności zwiedzanych miejsc. Zamawiający oczekuje, by 

program był ułożony w sposób umożliwiający komfortowe zwiedzanie najpiękniejszych i 

najbardziej charakterystycznych atrakcji odwiedzonych miast z uwzględnieniem czasu wolnego np. 

na starówkach. W trakcie wycieczki Wykonawca zorganizuje uczestnikom uroczystą kolację z 

potrawami kuchni niemieckiej. Zamawiający  dopuszcza nocne przejazdy. 

 

4. Do oferty należy dołączyć 

• Szczegółowy program wycieczki wraz z podaniem nazw hoteli, w których będą nocować 

uczestnicy wycieczki 

• Listę zwiedzanych obiektów wraz z podaniem kosztów biletów wstępu 

• Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie z dnia  

24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

(Dz.U.2022.511 t.j. ze zmianami)  

• Kopię polisy OC lub inny dokument potwierdzający, iż Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia (OC działalności organizatora i pośrednika turystyki) na kwotę nie mniejszą niż 

100 000,00 zł – ubezpieczenie to nie jest tożsame z gwarancją, o której mowa w art. 7 ustawy z dn. 

24.11.2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U.2022.511 t.j. 

ze zmianami) 

 

5. W przypadku trwania pandemii obiekt musi spełniać warunki sanitarno- epidemiologiczne 

zgodnie z zaleceniami, ustawami, aktami prawnymi wydanymi przez prawodawcę. 

 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany (zmniejszenia) liczby uczestników wycieczki w 

zakresie nie większym niż 6 osób, bez podania przyczyny. 
 

Kody wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

63511000-4 - Organizacja wycieczek 

63516000-9 - Usługi zarządzania podróżą 

63515000-2 - Usługi podróżne 

63514000-5 - Usługi świadczone przez przewodników turystycznych 

1.b) Warunki realizacji usługi/roboty budowlanej 

(należy podać w zależności od rodzaju zamówienia: warunki płatności, sposób rozliczenia-kosztorys lub 

ryczałt, miejsce i czasookres wykonywania usługi, sposób realizacji - jednorazowo, sukcesywnie lub ciągle) 

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści 

umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury 

1.c) Termin realizacji zamówienia 

7-11 września 2022r. 



 

1.d) Do formularza dołączono wzór umowy 

TAK NIE 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

(w szczególności: cena, koszt, jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, kwalifikacje zawodowe i 

doświadczenie osób kierowanych do realizacji zamówienia, termin wykonania zamówienia, serwis 

posprzedażowy) 

KRYTERIUM WAGA 

Cena 100% 

3. Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego  

(nazwisko i imię - nr telefonu – godz. kontaktu) 

Katarzyna Zalewska                 tel. 85 66 37 345      8
00  

-14
00

 

4. 

 

 

Termin, do którego należy złożyć oferty (data i godzina) 

22.07.2022r., godz. 11.00 

UWAGA; 

Prosimy o uzupełnienie i złożenie we wskazanym wyżej terminie załączonego FORMULARZA OFERTOWEGO 

Formularz ofertowy można składać: 

1. Osobiście w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 214 piętro 2 

2. przesłać pocztą na adres: SP ZOZ WSPR w Białymstoku,  15-874 Białystok, ul. Poleska 89 (pok. Nr 214) 

3. faksem na nr 85 66 37 302 

4. pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl 

 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Podpis kierownika komórki 

wnioskującej 

 

 

 

 

 

 

…………………… 

Akceptacja komórki ds. zamówień 

publicznych 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Podpis DYREKTORA 

 

  



 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

e-mail do kontaktu: 

………………………………… 

 

  

                  

………………..………., dn.……………………….. 

        (miejscowość)                 data – dzień/m-c/rok 

 

 

Znak sprawy EOP.334.12.22 

FORMULARZ OFERTOWY 

Oferujemy następujące warunki realizacji usługi/roboty budowlanej: 

 

Łączna maksymalna cena ofertowa brutto (wraz z biletami wstępu): 

(należy podać łączną cenę wycieczki uwzględniającą wszystkich uczestników wycieczki wraz z biletami 

wstępu): 

 

……………………… zł brutto  (słownie: ………………………………….………..…………………..)  

 

Cena brutto udziału jednego uczestnika wycieczki (wraz z biletami wstępu): 

 

……………………… zł brutto  (słownie: ………………………………….………..…………………..)  

 
 

  

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Posiadamy wymagane uprawnienia do wykonania niniejszego zamówienia (jeżeli dotyczy). 

2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 

zamówienia. 

3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na 

podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 

zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego
1
  (Dz. U. poz. 835) 

 odpowiedź) 

4. Akceptujemy termin i warunki realizacji usług/roboty budowlanej. 

5. Akceptujemy warunki płatności zawarte w Zapytaniu ofertowym. 

6. Nie wnosimy zastrzeżeń do wzoru umowy dołączonego do zapytania ofertowego (w przypadku 

gdy został załączony). 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania 

ofert. 

8. Posiadam uprawnienia wiedze i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku VAT (*niepotrzebne 

skreślić). 

10. Jesteśmy świadomi, ze postępowanie może być unieważnione w każdym momencie bez podania 

przyczyny. 

11. Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

                                                           
1   Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 

pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;  

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 
2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 



 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych, RODO) informuję, że: 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 

15-874 Białystok; 

2.  Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01; 

3.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z wszczęciem postępowania w 

procedurze zapytania ofertowego o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto wyłączonych z 

obowiązku stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 ze zm.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz w celu rozpatrzenia 

złożonej przez Państwa oferty i ewentualnego zawarcia umowy.  

4. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Państwa dane osobowe innym podmiotom. 

Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, 

zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym oraz umowy powierzenia przetwarzania.  

5. Jednocześnie odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 26 września 2001 r.; 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie archiwizacji dokumentów. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych 

nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenia zamówienia o wartości mniejszej niż 

130.000,00 zł netto. Podanie danych osobowych jest warunkiem ważności oferty i ewentualnego 

zawarcia umowy. 

8. Posiadają Państwo:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;  

9. Nie przysługuje Państwu:  

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na 

nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych 

osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją. 

 

 

 

....................................................... 

data i podpis Wykonawcy/ 
 

Oświadczenie Oferenta w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 

lub art. 14 RODO 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

przedłożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 
 
 

 

 
      …………………………………………………….. 

        (data i podpis) 

  

mailto:iod@wspr.bialystok.pl


 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego  - projekt umowy 

 

UMOWA  EOP.334.12.22 - projekt 

 

na usługę zrealizowania wycieczki dla pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku i ich rodzin 

 

zawarta w dniu …………………..  w Białymstoku 

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego  

w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok 

NIP 542-25-03-045, KRS 0000179636, BDO 000159464 

reprezentowanym przez: 

……………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym  

a 

………………………………. 

………………………………. 

reprezentowanymi przez:  

………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą  

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania 

ofertowego została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest organizacja wycieczki zagranicznej 5 – dniowej dla pracowników SP ZOZ 

WSPR w Białymstoku i ich rodzin zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

SP ZOZ WSPR w Białymstoku, w terminie od 7 do 11 września 2022 roku na trasie Białystok – Niemcy – 

Białystok zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz szczegółowym programem 

wycieczki sporządzonym przez Wykonawcę, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.  

2. Liczba uczestników wycieczki: maksimum 45 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo zmiany (zmniejszenia) liczby uczestników wycieczki w zakresie nie 

większym niż 6 osób, bez podania przyczyny.  

4. Kolejność zwiedzania ustala Wykonawca. 

5. Ostateczna liczba uczestników wycieczki zostanie podana w dniu 1 września 2022 roku na adres e-mail 

………….. 

6. Wyjazd uczestników wycieczki nastąpi z Białegostoku – spod siedziby Zamawiającego w dniu 7 września 

2022 roku o godz……………. Powrót w dniu 11 września 2022r. w godzinach nocnych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach programu wycieczki atrakcji wymienionych w 

Szczegółowym programie Wycieczki stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy. 

8. Zamawiający dopuszcza niewielkie korekty planu wycieczki w trakcie realizacji zamówienia pod 

warunkiem wyrażenia na nie zgody przez uczestników wycieczki i pilota.    

9. Cena oferty zawiera bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.  

10. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany hotelu na inny niż podany w programie wycieczki pod 

warunkiem utrzymania jego kategorii, formy wyżywienia oraz innych parametrów zamówienia zgodnie z 

Zapytaniem Ofertowym i Ofertą Wykonawcy.  Zmiana hotelu musi zostać zgłoszona nie później niż 14 dni 

przed terminem rozpoczęcia wycieczki i musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.    

11.  Wykonawca oświadcza, iż jest podmiotem uprawnionym do wykonywania usług turystycznych i 

wpisanym do rejestru organizatorów turystyki prowadzonym przez …………………… pod nr. ………… 



 

§ 2 

1.W trakcie imprezy turystycznej Wykonawca zapewni: 

a. Organizację wycieczki dla maksymalnie 45 uczestników 

b. Wyjazd z Białegostoku w godzinach wieczornych/nocnych w dniu 7 września 2022r. 

c. Powrót w godzinach nocnych w dniu 11 września 2022r. 

d. Przejazd uczestników wycieczki i ich bagażu jednym autokarem klasy LUX, rok produkcji nie starszy 

niż 2018, wyposażonym w sprawną klimatyzację, czynne wc, dvd, wyposażonym w fotele lotnicze z 

regulacją kąta położenia oraz pasy bezpieczeństwa 

e. Minimum dwóch kierowców w autokarze przez cały czas trwania wycieczki 

f. Krótkie postoje na trasie w odstępach około 3 godzinnych 

g. Dowóz uczestników do zwiedzanych obiektów lub gdy nie jest to możliwe, w ich pobliże, z 

możliwością pozostawienia w autokarze uczestników wycieczki, którzy zgłoszą taka potrzebę z uwagi 

na stan zdrowia 

h. 3 noclegi w hotelach/pensjonatach o europejskim standardzie **/***, położonych w granicach 

administracyjnych miast (w przypadku noclegu w Berlinie, hotel/pensjonat powinien być położony w 

dzielnicy Mitte lub w promieniu nie większym niż 5 km od dzielnicy Mitte, wtedy hotel/pensjonat 

musi być położony w pobliżu stacji metra) w pokojach 2 osobowych [w razie nieparzystej liczby 

uczestników (kobiet i mężczyzn) dopuszcza się 2 pokoje 3 osobowe] z łazienkami, pojedyncze łóżka, 

wszyscy uczestnicy wycieczki zakwaterowani muszą być w jednym hotelu 

i. 3 śniadania wzmocnione w formie bufetu szwedzkiego wraz z napojami typu kawa, herbata, soki, 

j. 3 obiadokolacje min. trzydaniowe, z możliwością wyboru dań wegetariańskich, obejmujące napoje (np. 

herbata, soki), w tym 1 kolację z potrawami regionalnymi i napojami (9,10 września 2022r. i w trasie 

11 września 2022r.) 

k. 1 obiad w ciągu dnia i kolacja w dniu 8 września 2022r. (z możliwością wyboru dań wegetariańskich) 

l. Ubezpieczenie dla każdego uczestnika wycieczki oraz jego bagażu 

m. Opiekę pilota – przewodnika na całej trasie zwiedzania ze znajomością języka niemieckiego i 

polskiego 

n. Pokrycie kosztów wejść do wszystkich obiektów oraz lokalnych przewodników w obiektach 

wymaganych lokalnym prawem lub system zwiedzania w formie audiobook (w języku polskim) 

o. Pokrycie opłat drogowych i parkingowych 

p. Opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 

q. Dokładne godziny posiłków uzgodnione będą z Wykonawcą wybranym do realizacji zadania.  

r. Miasta i miejsca, które muszą się znaleźć w planie wycieczki: 

 Dolny Śląsk m.in. Bolesławiec, Wałbrzych, Wrocław – do wyboru dla Wykonawcy 

 Berlin m.in. Plac Aleksandra, wieża telewizyjna, kościół mariacki, fontanna Neptuna, 

Czerwony Ratusz, Muzeum Pergamonu (zwiedzanie), ulica Unter den Linden z Bramą 

Brandenburską, Reichstag (wejście na kopułę w przypadku dostępnego terminu), uniwersytet 

Humboldta, Zeughaus, Opera Berlińska, Plac Bebela, Katedra Berlińska, nowy Zamek 

Królewski, checkpoint Charlie, Plac Poczdamski, zwiedzanie ekspozycji Muru Berlińskiego 

przy Muzeum Topografii Terroru.  

 Poczdam m.in. park i pałac Sanssouci, Nowey Pałac, Nowe  Ogrody i Pałac Cecilienhoff, 

Oranżeria, ogród tarasowy, grób Fryderyka Wielkiego, Belweder, Chiński Domek, Dzielnica 

Holenderska.  

 Drezno m.in. kościół Marii Panny, Orszak Książąt, Plac Teatralny z Operą Sempera, 

rezydencja dynastii Wettynów, Katedra św. Trójcy z kryptą Wettynów, Zamek Augusta, 

Kościół św. Krzyża, fabryka tytoniu, Residenzschloss, pałac Zwinger. 

 Bastei – wejście na punkt widokowy, spacer do Rathen i przepłynięcie promem na drugą stronę 

rzeki 

 Pillnitz – park w stylu japońskim, oranżeria z egzotycznymi gatunkami roślin 



 

 Konigstein – zwiedzanie twierdzy górskiej 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszystkie opłaty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia, m.in. opłaty drogowe, parkingowe, ceny za bilety, itp. 

 

§ 3 

1. Z tytułu wykonanej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 

iloczynowi ilości uczestników wycieczki zgłoszonych do dnia 01.09.2022r. i ceny na jednego uczestnika 

określonej w Załączniku nr 1 niniejszego zapytania ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy.  

2. Łączna maksymalna wartość umowy wyniesie nie więcej niż …………………………… zł brutto. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie do 5 dni od daty zakończenia wycieczki.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

………………………………………………………………………………., w terminie 14 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, uwzględniającej obowiązującą stawkę 

podatku VAT.  

5. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w toku realizacji niniejszej umowy cena ofertowa brutto nie 

ulegnie wzrostowi. 

6. Wykonawca oświadcza, iż wyżej wskazany rachunek bankowy jest zgłoszony we właściwym dla niego 

organie podatkowym w ramach zgłoszenia identyfikacyjnego lub zgłoszenia aktualizacyjnego, w 

szczególności w ramach uwidocznionych w „białej księdze podatników”. 

7. W przypadku zmiany wskazanego w umowie rachunku bankowego Wykonawca jest obowiązany 

poinformować Zamawiającego o powyższym, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany na piśmie. 

Zmiana umowy w tym przedmiocie wymaga aneksu do umowy. 

8. Strony umowy zastrzegają, iż w przypadku zmiany rachunku bankowego przez Wykonawcę, do czasu 

uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej księdze podatników”, termin  płatności określony w 

§ 3 ust. 4 umowy ulega przesunięciu do dnia uwidocznienia nowego rachunku bankowego w „białej 

księdze podatników”, bez możliwości naliczania kar umownych, odsetek za opóźnienie, czy też kierowania 

innych roszczeń odszkodowawczych w stosunku do Zamawiającego. 

9. W przypadku korzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) do wystawiania i  przesyłania 

Zamawiającemu e-faktur, zobowiązuje się Wykonawcę do wypełnienia na PEF „Odbiorca towaru/usługi” 

danymi Zamawiającego, w tym nr NIP i przesłania ustrukturyzowanej faktury VAT lub przesłania faktur w 

formacie .pdf na adres faktury@wspr.bialystok.pl lub dostarczenia faktury w formie papierowej. 

10. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub obowiązującymi 

przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz 

otrzymania faktury korygującej VAT bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu 

zapłaty. 

11. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym/nie jest czynnym* podatnikiem podatku VAT. W przypadku 

zmiany statusu VAT Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, powiadomić o tym Zamawiającego. 

12. Datą zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia wycieczki oraz jej uczestników i ich mienia w zakresie: 

a. ubezpieczenie za granicą pokrywające koszty leczenia – KL i Koszty Leczenia Szpitalnego - na 

kwotę nie mniejszą niż 40 000 PLN; 

b. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków -NNW na kwotę nie mniejszą niż 20 000 

PLN. 

2. Wybór firmy ubezpieczeniowej pozostaje po stronie Wykonawcy, jednakże Wykonawca zobowiązany jest 

do przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej najpóźniej na 4 dni przed terminem 

wyjazdu. 



 

§ 5 

1. W przypadku awarii, zatrzymania autokaru o standardzie i parametrach zgodnych z postanowieniami 

niniejszej umowy przez policję z przyczyn technicznych lub też zatrzymania kierowcy autokaru, które 

uniemożliwiłyby wypełnienie przez Wykonawcę postanowień umowy, zobowiązany jest on do 

natychmiastowego (w ciągu max. 4 godzin) zapewnienia sprawnego technicznie transportu lub 

uprawnionego kierowcy, umożliwiającego kontynuowanie wycieczki.  

2. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty wynikające z zaistniałej sytuacji określonej w ust. 1  

 

§ 6 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej zgodnie z § 3 ust. 1 umowy w przypadku nie 

dotrzymania terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, 

b) w wysokości 5 % wartości umowy brutto określonej zgodnie z § 3 ust. 1 umowy w przypadku nie 

uzyskania akceptacji Zamawiającego na zmianę hotelu zgodnie z § 1 ust. 10 umowy, 

c) w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej zgodnie z § 3 ust. 1 umowy w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

d) w wysokości 10 % wartości umowy brutto określonej zgodnie z § 3 ust. 1 umowy w przypadku 

odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca, 

e) w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto określonej zgodnie z § 3 ust. 1 za każdy przypadek 

niedotrzymania warunków transportu, zakwaterowania, wyżywienia, zapewnienia usługi pilota, 

ubezpieczenia, 

f) w wysokości 0,2 % wartości umowy brutto określonej zgodnie z § 3 ust. 1 umowy za każdą 

godzinę opóźnienia w usunięciu usterki autokaru lub dostarczeniu autokaru zastępczego nie 

spełniającego standardu autokaru klasy LUX zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 5.  

g) w wysokości 25 % wartości umowy brutto określonej zgodnie z § 3 ust. 1 umowy, w przypadku 

nieubezpieczenia uczestników wycieczki zgodnie z postanowieniami umowy lub ubezpieczenia ich 

w innym zakresie niż to zostało określone w niniejszej umowie. 

2. Zastrzeżenie ww. kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym w zakresie przekraczającym nałożone 

kary umowne.  

3. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody. 

4. Kary umowne mogą zostać potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

za faktycznie wykonaną usługę. 

5. Kary o których mowa w § 6 ust. 1 nie wykluczają się wzajemnie. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych wyniesie nie więcej niż 30 % wartości umowy 

określonej w §3 ust. 1. 

7. Strony oświadczają, iż wysokość zastrzeżonych kar umownych nie jest rażąco wygórowana. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność 

ponosi Zamawiający.  

 

§ 7 

1. Zamawiający jako administrator danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych swoich 

pracowników i uczestników wycieczki na czas i w celu realizacji niniejszej umowy, oraz w zakresie 

umożliwiającym Wykonawcy należytą realizację jej postanowień. 

2. Wykonawca może przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu  przewidzianym w 

umowie. 



 

3.  Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia mu informacji 

koniecznych do stwierdzenia, że Wykonawca przetwarza oraz zabezpiecza powierzone mu dane osobowe 

w sposób zgodny z przepisami prawa oraz zapisami niniejszej umowy. 

 

§ 8 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dnia od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje odstąpienie od umowy,  gdy okoliczności związane z sytuacją 

epidemiologiczną, w szczególności nakazy, zakazy o zasięgu krajowym lub obowiązujące w kraju, do 

którego organizowana jest wycieczka, nałożone przez właściwe organy w szczególności organy władzy 

publicznej, właściwe jednostki sanitarne uniemożliwią przeprowadzenie wycieczki w terminie 

określonym zgodnie z § 1 ust. 1 – w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w 

stosunku do Zamawiającego. W takim wypadku Zamawiający lub Wykonawca mogą odstąpić od umowy. 

 

§ 9  

1. Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

a) zmiany polegającej na rozszerzeniu programu wyjazdu (nie wpływającej na cenę oferowaną przez 

Wykonawcę),  bez zmiany ceny oferty, 

b) w każdym przypadku, gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty 

realizacji umowy) przy zachowaniu wymagań określonych w zapytaniu ofertowym, 

c) zmiany terminu realizacji umowy z powodu wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej 

Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są 

nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. 

d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, 

e) zmian wynikających z wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Państwowego Inspektoratu Sanitarnego lub 

innych instytucji publicznych związanych z pandemią COVID-19. 

2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 

właściwy dla Zamawiającego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 

5. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

a) Załącznik nr 1 – Szczegółowy program wycieczki 

b) Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy 

c) Klauzula informacyjna RODO 

d) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

 WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 

  



 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – klauzula RODO 

 

 

Zgodnie z art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuję, iż: 

1) Administratorem danych jest SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89,  

    15-874 Białystok; email: sekretariat@wspr.bialystok.pl, tel. 85 663 73 01; 

2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych - e-mail – iod@wspr.bialystok.pl; 

3) Dane są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów   realizowanych przez   SP 

ZOZ WSPR w Białymstoku, co oznacza w szczególności: 

a) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy, 

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 

4) Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z SP ZOZ WSPR w Białymstoku na 

podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych tj. w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.; 

5) Dane będą przechowywane przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych 

roszczeń wynikających z tej Umowy; 

6) Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych; 

7) Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się na stronie 

www.pogotowie.bialystok.pl lub w sekretariacie SP ZOZ WSPR, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;  

8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

9) Podanie danych zawartych w umowie jest niezbędne w związku z jej realizacją; 

10) Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz 

nie będą poddawane profilowaniu; 

11) Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze 

wszystkimi obowiązującymi przepisami; 

12) Oświadczam, iż zapoznałem się z w/w informacją, podpisując niniejszą umowę akceptuję jej  treść. 

 

  



 

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia ………………. pomiędzy: 

(zwana dalej „Umową”) 

…………………………… 

zwany w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

reprezentowana przez:  

…………………………… 

a 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego 

w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, NIP: 542-25-03-045 -  zwany w dalszej części umowy 

„Administratorem danych” lub „Administratorem”  

reprezentowana przez:  

…………………………………… 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. W związku z realizacją umowy nr EOP.334.12.22 z dnia …………… r. na usługę zrealizowania 

wycieczki dla pracowników SP ZOZ WSPR w Białymstoku i ich rodzin, Administrator danych 

powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do 

przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie danych spełniało wymogi Rozporządzenia 

i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

 

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane: 

a) Imię i Nazwisko uczestników 

b) Data urodzenia 

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu wskazanym w §1 ust.1 

 

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 

ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 

przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.   



 

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 

ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania 

danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w 

Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa 

wszelkie dane osobowe, oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo 

państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki 

zgłasza incydent administratorowi w ciągu 24 godzin. 

8. Podmiot przetwarzający powinien prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania i na żądanie 

administratora udostępnia rejestr/y w celu monitorowania operacji przetwarzania danych. 

9. Podmiot przetwarzający w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w art.35 Rozporządzenia 

powinien przeprowadzić ocenę skutków dla ochrony danych. 

 

§4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 

danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 3 dniowym  jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej, 

szczególnie pisemnej zgody Administratora danych.   

2. Administrator danych w związku z realizacją umowy wyraża zgodę na dalsze pod powierzenie przez 

podmiot przetwarzający danych osobowych takim podmiotom jak zakłady ubezpieczeń społecznych 

lub brokerzy ubezpieczeniowi celem zawarcia umowy ubezpieczenia uczestników i ich bagażu oraz 

organizującym noclegi uczestnikom. 

3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie 

Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes 

publiczny. 

4. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki 

jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

5. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się 

ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 



 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 

danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym 

przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o 

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, 

skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych,  

o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w 

Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp 

dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.  

 

§7 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia ………………. do końca terminu obowiązywania umowy 

pierwotnej zawartej z podmiotem przetwarzającym. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem trzy dniowego okresu 

wypowiedzenia. 

 

§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot 

przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych; 

 

§9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, 

materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od 

współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 

danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody 

Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

 

§10  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 



 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla 

Administratora danych. 

 

 

                  _______________________                                                    ____________________ 

  Administrator danych          Podmiot przetwarzający 

 


