
 

Umowa o Współpracy 
 
 

Zawarta w Warszawie, w dniu …………………….. 2022 roku pomiędzy: 
 
Polski Holding Hotelowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony 
Robotników 39G, 02-148 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000047774, NIP: 5222482605, REGON: 016046030, kapitał 
zakładowy: 1 711 499 700,00 zł, reprezentowaną przez osoby wskazane na ostatniej stronie,  

zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a 
 
……………………………………………………………………………… 
 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 

§ 1 
Postanowienia wstępne 

 
Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę oraz doświadczenie, jak i też dysponuje potencjałem technicznym, 
organizacyjnym i osobowym umożliwiającym profesjonalne, terminowe oraz sprawne wykonanie przedmiotu 
niniejszej Umowy. 
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad i warunków współpracy handlowej Stron, polegającej 
na: 

a) sukcesywnej dostawie naturalnej wody źródlanej w baniakach oraz dzierżawie i sanityzacji 
dystrybutorów dla Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

b) Podłączenie dystrybutorów pod instalację sieci wodociągowej wg zgłoszenia zapotrzebowania 
przez Jednostkę PHH, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 

2. Zmiany w wykazie Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego uprawnionych do składania zamówień 
oraz osób wskazanych do kontaktu nie będzie uważane za zmianę lub uzupełnienie do Umowy i nie 
wymaga jej aneksowania. 

3. Sprzedaż realizowana będzie w oparciu o złożone przez Jednostki Organizacyjne Zamawiającego 
zamówienia i potwierdzenie przez Wykonawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Jednostkom Organizacyjnym Zamawiającego towary w cenach 
podanych w cenniku, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

5. W trakcie trwania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu Wykonawcy części 
dystrybutorów lub w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych u Zamawiającego zastrzega sobie 
prawo do dzierżawy dodatkowych dystrybutorów, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Butle z wodą oraz dystrybutory przez cały czas trwania Umowy pozostają własnością Wykonawcy. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia zakresu Umowy o inne lokalizacje (hotele) należące do 
Zamawiającego w trakcie trwania Umowy. Na tę okoliczność Strony zgodnie postanawiają, że podpiszą 
stosowny Aneks. 

8. Wykonawca  zobowiązuje się do zawarcia Umowy na tożsamych warunkach ze Spółkami należącymi 
do Grupy Kapitałowej PHH, w przypadku gdyby te Spółki wyraziły wolę jej zawarcia. 



9. Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę na sprzedaż i dostawę tożsamych artykułów z innymi 
kontrahentami, a Wykonawca zobowiązuje się nie wnosić z tego tytułu żadnych roszczeń.  

10. Rzeczywiste ilości zamówionych artykułów będą wynikać z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego.  

 
§ 3 

Warunki realizacji Umowy 
 

1. Instalacja dystrybutorów, dostarczenie wody oraz wykonanie sanityzacji przez Wykonawcę następować 
będzie każdorazowo za potwierdzeniem Jednostki Organizacyjnej Zamawiającego. 

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonej wody z wymaganiami określonymi w Umowie lub 
w zamówieniu jednostkowym Wykonawca zobowiązuje się o uzupełnienia zamówienia wskazanego w 
zamówieniu Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego. 

3. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem wody poniesie Wykonawca. Wykonawca 
zobowiązany będzie do ponownego dostarczenia zareklamowanej partii wody w ciągu 3 dni roboczych 
od daty zgłoszenia tego faktu przez Jednostkę Organizacyjną. 

4. Woda oraz dystrybutory do wody będą dostarczane na koszt Wykonawcy do Jednostek 
Organizacyjnych Zamawiającego od ………… do ……………………w godzinach …………….,  

5. W przypadku braku możliwości wykonania dostawy w ustalonym terminie, realizacja zamówienia 
zostanie indywidualnie uzgodniona z Jednostką Organizacyjną Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązuje się poinformować jednostkę organizacyjną o możliwości wystąpienia ryzyka 
niedotrzymania terminu wykonania zamówionej usługi. Jednostka Organizacyjna ze swej strony również 
zobowiązuje się informować o zmianach, które mają istotny wpływ na termin wykonania zamówionej 
usługi.  

6. Dystrybutory zostaną dostarczone do poszczególnych Jednostek Organizacyjnych Zamawiającego i 
zainstalowane w okresie ………………… dni roboczych od dnia obowiązywania Umowy wraz z pierwszą 
dostawą wody. Miejsca dostarczania wody oraz zainstalowania dystrybutorów w poszczególnych 
Jednostkach Organizacyjnych Zamawiającego zostaną wskazane przez pracowników Jednostek 
Organizacyjnych. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Zamawiającego lub osoby 
trzecie, spowodowane używaniem urządzeń oraz butli niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z 
naruszeniem zasad ich użytkowania. 

8. Zamówienia, reklamacje usług, zgłaszanie awarii dystrybutorów będą zgłaszane w następujący sposób: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Osoba kontaktowa: 

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

b) ………………………., e-mail: ………………………………..……., tel.: ……………………………. 

9. Reklamacje rozpatrywane będą w trybie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a wystawiony i 
podpisany protokół reklamacyjny przez Wykonawcę oraz osobę upoważnioną po stronie jednostki 
organizacyjnej stanowić będzie podstawę do rozpatrzenia reklamacji. Brak protokołu reklamacyjnego 
sporządzonego w terminie 7 dni od wykonania usługi jest jednoznaczny z akceptacją wykonanej usługi 
bez zastrzeżeń. 

10. W przypadku wcześniejszego zużycia wody jednostki organizacyjne będą mogły dokonać dodatkowego 
zamówienia (w ramach realizacji niniejszej Umowy). Dostawa zostanie zrealizowana najpóźniej w ciągu 
3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

11. Dostawca oświadcza i gwarantuje, iż Produkty objęte nin. Umową spełniają wymagania przewidziane 
przez przepisy prawa dla Produktów danego rodzaju sprzedawanych na terytorium Polski.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości wody w trakcie realizacji Umowy. W przypadku 
stwierdzenia, że jakość nie odpowiada jakości określonej w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający 
złoży Wykonawcy reklamację drogą elektroniczną lub telefonicznie, a Wykonawca w ciągu 3 dni 
roboczych wymieni reklamowaną wodę. 



 
13. Wykonawca ma prawo kontrolowania prawidłowości używania urządzeń i/lub butli przez Jednostki 

Organizacyjne Zamawiającego. Jednostki Organizacyjne zobowiązują się zapewnić Wykonawcy dostęp 
do urządzeń i/lub butli w godzinach otwarcia obiektów, w których urządzenia te zostały zainstalowane 
oraz tych, w których są przechowywane butle. 

14. W ramach usuwania awarii dystrybutora, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia naprawy 
najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia awarii. W przypadku naprawy 
trwającej dłużej niż 24 godziny Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia naprawianego dystrybutora 
nowym dystrybutorem.  

15. W ciągu ……………. m-cy trwania Umowy Wykonawca dokona ……………. obowiązkowych sanityzacji 
dzierżawionych dystrybutorów. Sanityzacja wszystkich dzierżawionych dystrybutorów winna być 
wykonana w okresie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. Terminy przeprowadzenia obowiązkowej 
sanityzacji wskaże Wykonawca Jednostkom Organizacyjnym Zamawiającego z wyprzedzeniem 10 dni 
roboczych. 

16. Wykonawca zobowiązany jest odebrać dystrybutory w ciągu 14 dni roboczych od dnia wygaśnięcia 
Umowy. 

17. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Wykonawcy: 

1) ………………………., e-mail:……………………………………tel.: ……………………..…………..,  

2) ………………………., e-mail: …………………………………..tel.: …………………………………..  

18. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego: 

…………………………………..,e-mail: ……………………………….., tel.: ………………………………. 

19. W przypadku zmiany osoby odpowiedzialnej za nadzór nad Umową Wykonawca, jak  
i Zamawiający niezwłocznie prześlą taką informację. 

 
 

§ 4 
Warunki płatności, fakturowanie 

1. Rozliczenie wykonania Przedmiotu umowy będzie następowało do 10-go dnia każdego miesiąca, po 
miesiącu w którym dokonano dostawy, przelewem na podstawie faktur VAT wystawionych przez 
Wykonawcę na wskazane w niniejszej Umowie konto ………………………………………………………………………. 

2. Płatności będą dokonywane w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Odbiorcę prawidłowo 
wystawionej faktury. Za dzień zapłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia konta 
Odbiorcy.  

3. Zmiana wskazanego powyżej numeru rachunku bankowego Wykonawcy stanowi zmianę Umowy i 
wymaga zawarcia przez Strony aneksu. 

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem bankowym związanym z 
prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą i widnieje w wykazie podatników VAT, 
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). 

5. Zamawiający oświadcza, że nie będzie realizował płatności na rachunek bankowy, który nie znajduje 
się w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i 
okoliczność taka nie będzie stanowiła naruszenia przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. obowiązku 
terminowej płatności na rzecz Wykonawcy, w tym w szczególności nie będzie uprawniał Wykonawcy 
do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, jak również rozwiązania lub wypowiedzenia 
niniejszej umowy. 

6. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z 
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz 
załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego 
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. 



7. Zamawiający oświadcza, iż podjął decyzję o wdrożeniu mechanizmu podzielonej płatności w stosunku 
do 100% transakcji zakupowych dokonywanych z podmiotami zarejestrowanymi dla celów VAT na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Płatności wynikające z niniejszej Umowy będą uiszczane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności, tj. część należności odpowiadająca kwocie netto wpływać będzie na rachunek rozliczeniowy 
Wykonawcy, natomiast część płatności odpowiadająca kwocie podatku VAT będzie wpłacana na 
rachunek VAT Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na uiszczanie przez Zamawiającego płatności 
z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności w powyższy sposób. 

9. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody 
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

10. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia 
do siedziby Zamawiającego odpowiedniej i prawidłowo wystawionej faktury korygującej, co jest 
ostatnim warunkiem obniżenia wynagrodzenia z tytułu wykonywania Umowy. 

11. Faktury przesyłane będą w formie elektronicznej na podstawie oświadczenia o akceptacji faktur w PDF 
przesyłanych drogą elektroniczną. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług. 

a) Zleceniodawca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych 
przez wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, oraz wszelkich innych 
pism i korespondencji związanych z realizacją umowy zawartej między stronami. 

b) Wykonawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną oraz wszelkie inne pisma i 
korespondencje związane z realizacją u umowy zawartej między stronami, w formacie PDF. 

c) W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące 
i duplikaty faktur. 

d) Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e- mail: 

……………………………………………………………………. 

e) Zleceniodawca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: 

…………………………………………………………………….. 

f) Strony zobowiązują się, co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt d) i pkt 
e) poinformować o tym drogą stronę drogą elektroniczną. 

g) Przesłanie faktur na inny adres niż powyżej nie stanowi w żadnym wypadku dostarczenia 
faktury w PDF drogą elektroniczną. Przesłanie faktur na adresy wskazane powyżej skutkuje 
doręczeniem faktury. 

h) Nabywca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie 
papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

i) W razie cofnięcia przez nabywcę zezwolenia, o którym mowa w pkt a), wystawca traci prawo 
do wystawiania faktur w formie PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w terminie 15 dni 
od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od nabywcy o cofnięciu 
zezwolenia. 

j) Cofnięcie zezwolenia może nastąpić w formie pisemnej lub elektronicznej 

12. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi odpowiednia zmiana ceny. 

 
§ 5 

Siła wyższa 

1. W przypadku działania siły wyższej dotknięta tym strona umowy zwolniona jest na czas jej trwania od 
obowiązku realizowania dostaw. Siła wyższa to każde zdarzenie będące poza kontrolą danej strony 
umowy, w wyniku którego zakłócone zostaje wypełnianie swoich obowiązków w całości lub jej części 
włącznie ze szkodami powstałymi na skutek ognia, zalania, strajków, urzędowych poleceń oraz 



 
prawomocnych lokautów oraz niezawinionych zakłóceń w funkcjonowaniu zakładu czy w wyniku 
urzędowych zarządzeń itp. 

2. Dotknięta tym strona umowy niezwłocznie zawiadomi drugą stronę o wystąpieniu i ustaniu siły wyższej 
oraz dołoży wszelkich starań, by ją usunąć oraz ograniczyć następstwa jej działania 

 
§ 6 

Klauzula poufności 
 

1. Przez “Informacje Poufne” należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące Strony, przekazane lub 
ujawnione drugiej Stronie przed lub po podpisaniu Umowy, niezależnie od formy ich utrwalenia lub 
sposobu przekazania, lecz w każdym przypadku w związku z działaniami Stron niniejszej Umowy, przez 
Strony lub przez ich wspólników, doradców, pracowników, członków organów, kontrahentów, doradców 
prawnych, podmioty z nimi powiązane lub przez niekontrolowane lub inne podmioty z nimi związane, 
umową lub w jakikolwiek inny sposób, za wyjątkiem wyraźnie oznaczonych przez Stronę ujawniającą, 
jako niebędące Informacjami Poufnymi. Informacje Poufne obejmują w szczególności:  

a. wszelkie informacje o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym lub 
organizacyjnym; 

b. odnoszące się do sposobu prowadzenia działalności przez Strony, w tym dane dotyczące ich 
strategii, personelu, kontrahentów, partnerów, spraw finansowych, przyszłych planów lub 
perspektyw; 

c. dotyczące wszelkich posiadanych przez Strony informacji, wiedzy, know-how, koncepcji 
kreatywnych, pomysłów, planów oraz założeń kampanii reklamowych i promocyjnych, 
danych finansowych, handlowych, technicznych, operacyjnych, a także badań, analiz, 
opracowań i planów dotyczących działalności Stron oraz ich klientów, kontrahentów i 
partnerów. 

2. Informacjami Poufnymi nie są takie informacje, które:  

a. są powszechnie znane, w szczególności, jeżeli zostały opublikowane lub powszechnie i 
publicznie udostępnione lub rozpowszechnione przez Stronę, której Informacje Poufne 
dotyczą, bez względu na to czy nastąpiło to przed czy po momencie ich ujawnienia, 

b. były znane Stronie przed ich udostępnieniem przez Stronę ujawniającą, 

c. zostały udostępnione Stronie przez osoby trzecie, które uzyskały te informacje  
w sposób zgodny z prawem, a nie w rezultacie naruszenia jakichkolwiek zobowiązań 
umownych lub prawnych. 

3. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności wszelkich Informacji Poufnych udostępnionych w 
czasie wykonywania współpracy.  

4. Strony zobowiązane są ograniczyć dostęp do Informacji Poufnych jedynie do tych swoich 
przedstawicieli, pracowników, współpracowników i konsultantów, którym jest to niezbędne dla 
wykonywania obowiązków wynikających z umów zawartych pomiędzy Stronami. 

5. Na żądanie drugiej Strony, każda ze Stron w każdym czasie, bez nieuzasadnionej zwłoki, zwróci lub 
zniszczy wszelkie dokumenty i nośniki (w tym wszelkie dane i informacje zapisane w pamięci komputera 
lub na innych nośnikach informacji) zawierające Informacje Poufne dotyczące drugiej Strony, w których 
posiadanie weszła w związku z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy. W celu uniknięcia 
wątpliwości interpretacyjnych Strony potwierdzają, że Strona będąca w posiadaniu Informacji Poufnych 
nie jest zobowiązana do zwrotu lub zniszczenia, gdy obowiązek ich zachowania wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

6. Informacje Poufne będą wykorzystywane przez Strony wyłącznie w zakresie bezpośrednio związanym 
z wykonywaniem obowiązków wynikających z umów zawartych pomiędzy Stronami. 

7. Strony niniejszym ustalają, że zobowiązanie do zachowania w poufności Informacji Poufnych obejmuje 
między innymi: 



a. zakaz rozpowszechniania, kopiowania lub dystrybucji Informacji Poufnych osobom trzecim 
oraz nieupoważnionym pracownikom lub współpracownikom Stron;  

b. zakaz ujawniania Informacji Poufnych lub udostępniania ich osobom trzecim oraz 
nieupoważnionym pracownikom lub współpracownikom Stron; 

c. zakaz przekazywania Informacji Poufnych osobom trzecim oraz nieupoważnionym 
pracownikom lub współpracownikom Stron;  

d. zakaz potwierdzania lub składania komentarzy dotyczących Informacji Poufnych wobec osób 
trzecich lub nieupoważnionych pracowników lub współpracowników Stron; 

e. zakaz wykorzystywania lub posługiwania się Informacjami Poufnymi w celu uzyskania 
korzyści przez Strony lub osoby trzecie. 

8. Obowiązek zachowania poufności nie obejmuje przypadku: 

a. ujawnienia Informacji Poufnych na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy 
kapitałowej, do której Strona należy w tym spółek powiązanych ze Stroną, oraz podmiotów 
świadczących usługi na rzecz Strony, w szczególności w zakresie świadczenia pomocy 
prawnej, audytu na podstawie zawartych umów; 

b. ujawnienia informacji podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących 
przepisów, w tym na żądanie uprawnionych organów lub w związku z prowadzonym 
postępowaniem sądowym, sądowo-administracyjnym lub administracyjnym; 

c. ujawnienia informacji po uzyskaniu uprzedniej zgody Strony Ujawniającej udzielonej na 
piśmie. 

9. Z tytułu naruszenia postanowień Umowy poprzez ujawnienie Informacji Poufnych osobom trzecim 
wbrew postanowieniom Umowy, Strona, która dopuściła się naruszenia zobowiązana będzie do 
wyrównania szkody powstałej z tego tytułu.  

10. Na podstawie Umowy nie dochodzi do przeniesienia praw do Informacji Poufnych przekazanych przez 
druga Stronę lub od niej uzyskanych. 

11. Umowa nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze Stron do udostępniania Informacji Poufnych drugiej 
Stronie. 

12. Po rozwiązaniu Umowy Strony zobowiązane są do zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych 
uzyskanych na podstawie jej postanowień i w trakcie jej obowiązywania. 

13. Strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa i własnych regulacji wewnętrznych 
dotyczących ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy danych 
osobowych uzyskanych w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy. 

14. Dostawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu wierzytelności 
wynikających z tytułu realizacji niniejszej Umowy bez zgody Polski Holding Hotelowy wyrażonej w 
formie pisemnej. 

 
§ 7 

Okres trwania, Wypowiedzenie umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres ………………. miesięcy od dnia jej podpisania. 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za 30-dniowym okresem wypowiedzenia bez 
względu na przyczynę.. 

4. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Naruszenie przez którąkolwiek ze Stron warunków niniejszej Umowy daje drugiej Stronie prawo do jej 
wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie Umowy w tym trybie musi zostać 
poprzedzone pisemnym pod rygorem nieważności wezwaniem Strony dopuszczającej się naruszeń do 
należytego wykonywania obowiązków wynikających z Umowy. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić, 
jeżeli w ciągu 7 dni od doręczenia takiego wezwania nie ustaną skutki będące jego przyczyną. 



 
6. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Stron z uregulowania wzajemnych zobowiązań z tytułu płatności za 

dostarczone Produkty lub prawidłowo wykonane usługi na podstawie niniejszej Umowy. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Warunki niniejszej Umowy mogą zostać zmienione wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności i muszą zostać podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 

2. PHH zastrzega sobie możliwość rozszerzenia umowy o inne oddziały należące do Spółki, jak również 
Spółki zależne dla PHH. 

3. O zmianach, w szczególnie dotyczących zmiany adresu, formy prawnej i relacji pomiędzy wspólnikami 
należy niezwłocznie pisemnie poinformować strony. 

4. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

5. Strony zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa i własnych regulacji wewnętrznych 
dotyczących ochrony danych osobowych. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy danych 
osobowych uzyskanych w wyniku zawarcia i wykonywania Umowy. Klient realizując obowiązki 
wynikające z art. 13 i 14 RODO, informuje Dostawcę, że w przypadku wskazania osoby do kontaktu w 
ramach realizacji Umowy, dane osobowe w/w osób będą przetwarzane w celu jej wykonania. Dostawca 
potwierdza, że zapoznał się z informacjami podanymi w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy oraz 
zobowiązuje się przekazać te informacje, nie później niż w terminie 1 miesiąca od zawarcia Umowy, 
osobom kontaktowym wskazanym do wykonania Umowy. 

6. Prawem Umowy jest prawo polskie. 

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

8. Strony niniejszej Umowy zgodnie oświadczają, że dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich 
sporów mogących wyniknąć z Umowy. 

9. Ewentualne spory wynikłe z Umowy Strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie przez sąd 
powszechny, właściwy względem siedziby PHH. 

 

 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 
 

…………………………………………………..     ……………………………………………….. 

 

 

Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Cennik 

Załącznik nr 2 – Wykaz jednostek organizacyjnych Polskiego Holdingu Hotelowego 

Załącznik nr 3 – Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 lub art. 14 RODO 

 



 

Załącznik nr 1 – Cennik. 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 2 – Wykaz Jednostek Organizacyjnych Polski Holding Hotelowy 

 

 



 

 
 

Załącznik nr 5 – Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 13 lub art. 14 RODO 
 

W związku z tym, że Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony 

Robotników 39G (kod: 02-148)  przetwarza Wasze dane osobowe, niniejsza informacja skierowana jest do:  

- osób kontaktowych udostępnionych Polski Holding Hotelowy Sp .z o.o. dla celów wykonania Umowy  oraz 

Umowy Powierzenia („Osoba Kontaktowa”),  

Celem spełnienia obowiązków wynikających z art. 13 / art. 14 nowych przepisów o ochronie danych 

osobowych, tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 

roku, informuję Osobę Kontaktową, którą podał Dostawca do wykonania umowy zawartej z PHH („Umowa”), w 

jaki sposób będą przetwarzane  Wasze dane osobowe. 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy i w celach związanych z jej wykonaniem. 

Kategorie danych osobowych zebrane przez  PHH dotyczą: od osoby, wskazanej  do wykonania umowy, jako 

osoby kontaktowej: (imię, nazwisko, telefon, e-mail). Podanie danych kontaktowych uznaje się za niezbędne do 

zawarcia umowy lub w celu osiągnięcia powiązanego celu - wykonania umowy. Niedostarczenie danych może 

skutkować niezdolnością stron do uzyskania pełnych korzyści z określonego celu, tj. wykonania umowy. Twoje 

dane osobowe zostały dostarczone przez Twoją firmę, tj. stronę łączącej nas umowy.  

Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom z grupy PHH lub zewnętrznym usługodawcom. W 

pewnych okolicznościach, na przykład, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa lub w celu obrony swoich 

praw, PHH może ujawniać dane osobowe innym podmiotom trzecim, w tym organom państwowym. Możesz 

poprosić o kopię takich standardowych klauzul umownych lub by uzyskać do nich dostęp skontaktuj się z  

inspektorem ochrony danych: pod adresem: iod@phh.pl lub na adres  pocztowy : Inspektor Ochrony Danych, 

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa.  

 Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla 

których zebrano dane osobowe (świadczenie usług/towarów, wykonania umowy ) lub  jeśli jest to konieczne, w 

celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem lub ochrony uzasadnionych interesów firmy (np. okresy 

przedawnienia ). Masz prawo żądać dostępu do danych osobowych i ich poprawiania lub usuwania, a także, o 

ile dotyczy, ograniczenia ich przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, a także 

przenoszenia danych. Masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych. W przypadku 

jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@phh.pl lub na  adres 

pocztowy : Inspektor Ochrony Danych, Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 

02-148 Warsza 

 


