
 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr KPT ScaleUp/6/2019 
 

UMOWA 

 

zawarta w Krakowie w dniu ……………………. 2019 roku 

 

pomiędzy: 

 

Krakowskim Parkiem Technologicznym Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Podole 60, 30-394 Kraków, NIP 675-11-57-834, REGON 

351381295, wpisaną do wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000058058, wysokość 

kapitału zakładowego: 17.567.000,00 zł, reprezentowaną przez: 

1. ..................................................... – ......................................... 

2. ..................................................... – ........................................ 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  

 

a  

……………………………………………………………., zwanym dalej „Wykonawcą”  

reprezentowanym przez:  

……………………………………………………………..……., 

 

Niniejsza umowa jest realizowana i finansowana w ramach projektu pn. KPT ScaleUp, realizowanego w ramach Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

W wyniku rozstrzygniętego w dniu _________________ 2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia, realizowanego w oparciu 

o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Rozwoju, 

zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot i termin wykonania umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na kompleksowej organizacji i obsłudze 
Konferencji podsumowującej III edycję programu akceleracyjnego KPTScaleUP w terminie 5 listopada 2019 roku, w godz. od 
11:00 do 15:00, w budynku Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o. o.  przy ul. Podole 60 w Krakowie, dla maksymalnie 
150 osób. 

2. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązany jest do zapewnienia:   

 

a) 150 sztuk krzeseł dla uczestników konferencji, spełniających następujące wymagania: 

• krzesło: nowoczesny design, lekkie, przezroczyste, transparentne, wykonane z trwałej mieszanki 

poliwęglanowej,  wymiary ok.: szerokość: 44 cm, głębokość: 48 cm, wysokość: 82 cm (preferowany 

model krzesła na zdjęciu załączonym do zapytania). 

 
b) 150 sztuk odbiorników wraz z obsługą techniczną, dystrybucją i systemem tour guide. Pierwsza część 

konferencji ma się odbywać w konwencji „silent disco”. Przez obsługę techniczną Zamawiający rozumie 

obecność przynajmniej jednej osoby ze strony Wykonawcy, która będzie odpowiedzialna za prawidłowe 

funkcjonowanie systemu. 

• Wykonawca zapewni  obsługę dystrybucji i odbioru  zestawów słuchawkowych. 

• Zamawiający zapewni miejsce do dystrybucji i odbioru zestawów słuchawkowych 

 



 

 

c) sceny z ekranami LED, spełniającymi minimum następujące wymagania: 

• ekran LED P3,9 w rozmiarze 4,5x2,5m; Pixel Pitch mm: 3,9; Brightness nit: 1400; Refresh Rate Hz: 

1200; 

• scena o wymiarach: 2 m głęboka x 4 m szeroka, z modułów 2x1m o wysokości 0,4 m; 

• system realizacji wizji Barco s3; 

• obicie sceny z góry oraz boków czarną wykładziną + schodek. 

d) druku 200 zaproszeń według projektu Zamawiającego:  

• format – A4/ 2 bigy, składane na 3. poziomo do formatu DL, 

• druk – kolor -- 4+4, 

• papier – 200-250 g (kreda mat), 

• nakład – 250 szt., 

• cięcie – do formatu A4; 

e) wysyłki 200 zaproszeń pocztą polską, listem: priorytet polecony, każde zaproszenie indywidualnie do 200 

adresatów najpóźniej do dnia 11 października 2019 r. Lista adresatów zostanie przesłana do Wykonawcy  

w dniu podpisania umowy; 

 
f) druku ulotki w liczbie 200 egz. wg przekazanego przez Zamawiającego wzoru i dostarczenia jej do siedziby 

Zamawiającego do dnia 4 listopada 2019 r. Ulotka ma być złożona zgodnie z następującymi wytycznymi: 

• format A3, 

• druk (4+4), 

• papier satyna 120g, 

• składanie wg dostarczonego wzoru; 

g) systemu nagłośnienia (jeden mikrofon bezprzewodowy, podstawowy system nagłośnienia do sali 

Showroom na cały czas trwania konferencji). 

 

h) Zamawiający wymaga, by przez cały czas trwania konferencji oprócz obsługi technicznej, na miejscu obecny 
był min. 1 przedstawiciel Wykonawcy nadzorujący przebieg wydarzenia zwany Koordynatorem, ma on być 
obecny również podczas próby.   

 
 

3. Szczegółowy opis realizacji przedmiotu umowy jest zawarty w Zapytaniu Ofertowym nr KPT ScaleUp/6/2019 z dnia ................ 

 
4. Integralną część umowy stanowią: 

a) Zapytanie ofertowe nr KPT ScaleUp/6/2019 z dnia ……………. 
b) Oferta Wykonawcy z dnia …………………………….. 

 
5. Strony ustalają, że umowa zostanie zrealizowana w następujących etapach i terminach: 

a) druk i wysyłka zaproszeń – w terminie do dnia 11 października 2019 r.; 
b) druk i dostawa ulotek do siedziby Zamawiającego – w terminie do dnia 4 listopada 2019 r.; 
c) montaż elementów – w terminie od 4 listopada 2019 r., godz. 18:00 do dnia 5 listopada 2019 r., godz. 9:00; 
d) próba generalna – w terminie 4 listopada 2019 r., o godz. 20:00; 
e) obsługa konferencji – w terminie 5 listopada 2019 r. w godz. od 11:00 do 15:00; 
f) demontaż i uprzątnięcie miejsca konferencji – niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, nie później niż do 

dnia 6 listopada 2019 r., do godz. 6:00. 
 

6. Strony ustalają ostateczny termin realizacji umowy do dnia 6 listopada 2019 r. 
 

 



 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, w szczególności do: 

1) przygotowania, zorganizowania wykonania usług zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zapytaniem 

ofertowym oraz ofertą Wykonawcy wraz z załącznikami,  

2) przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu prac nad realizacją umowy w ciągu 2 dni od dnia podpisania 

umowy, 

3) informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji usług, w szczególności o zamiarze zaprzestania ich 

świadczenia, 

4) udzielenia pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanych usług na każde żądanie Zamawiającego lub 

osoby wskazanej przez Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia wniesienia żądania przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel niezbędny do właściwego i terminowego wykonania umowy.  

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym przez siebie personelem oraz nad 

współpracującymi z Wykonawcą podwykonawcami, a także za dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych  

z zatrudnieniem personelu oraz z zawarciem umów z podwykonawcami.  

5. Wykonawca obowiązany jest do zachowania tajemnicy, co do podejmowanych działań związanych z realizacją umowy. 

Wszystkie dane i materiały uzyskane, zebrane bądź przygotowane przez Wykonawcę w trakcie realizacji niniejszej umowy 

są poufne chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

6. W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 – 5, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem 

natychmiastowym. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający będzie, na ile jest to niezbędne, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji, których Wykonawca 

może oczekiwać w celu prawidłowej realizacji umowy. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecić świadczenie usług podwykonawcom po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o tym fakcie.  

2. Wszelkie przepisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców, za których 

działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jak za działania własne.  

 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości ……… brutto (słownie: …………………….. 

zł brutto).  

2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, w terminie do 14 dni od daty 

jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego. 



 

 

3. Fakturę, o której mowa w ust. 2, Wykonawca złoży Zamawiającemu w ciągu 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę 

podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego z wykonania umowy. 

4. Płatności będą dokonywane w złotych polskich na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

5. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

Dane osobowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania, w tym zbierania danych osobowych oraz do uzyskania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych, 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 (dalej zwanym „Rozporządzeniem”). 

2. Wykonawca oświadcza, że będzie realizował przetwarzanie danych osobowych na warunkach i zgodnie z treścią przepisów 
Rozporządzenia.  

3. Wykonawca przy przetwarzaniu danych zastosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych, określone 
w art. 32-36 Rozporządzenia.  

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy karę umowną w przypadku: 

1) wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa 

w § 5 ust. 1 umowy,  

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% kwoty 

brutto, o której mowa w § 5 ust. 1umowy;  

3) odstąpienie lub wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego – w wysokości 10% kwoty 

brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

4) stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania lub zadań, o których mowa w §1, które jednak nie stanowi 

podstawy do uznania umowy za nienależycie wykonywaną – w wysokości 2% kwoty brutto o której mowa w § 5 ust. 

1 umowy  za każdą nieprawidłowość. 

5) opóźnienia wykonywania poszczególnych zadań opisanych w § 1 ust. 5 Umowy, dla których został ustalony termin 

wykonania poprzez podanie konkretnej daty dziennej – w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 

zasadach ogólnych.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z  należnego wynagrodzenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych na rachunek Zamawiającego wskazany w wezwaniu do zapłaty  

w terminie 14 dni od otrzymania tego wezwania. 

5. Strony ustalają i maksymalna wartość naliczonych kar umownych może wynieść 50 % kwoty brutto, o której stanowi § 5 

ust. 1 umowy.  

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

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

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 



 

 

2. Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia nawet przed terminem 

wykonania umowy: 

1) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest prawdopodobnym należyte wykonanie umowy 

lub jej części w umówionym terminie, w terminie do 14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy 

o nieprawidłowościach;  

2) w przypadku nienależytego wykonywania umowy, mogącego powodować niepełną realizację celów zamówienia, 

w terminie do 14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach;  

3) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu realizacji 

umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu, w terminie do 

14 dni od pisemnego poinformowania Wykonawcy o nieprawidłowościach;  

4) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności , w terminie do 14 dni od dnia powzięcia informacji przez 

Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu przesłanek wymienionych w niniejszym punkcie. 

3. Odstąpienie od Umowy nastąpi w formie pisemnej. 

4. Odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy nie zwalnia z obowiązku zapłaty kary umownej zastrzeżonej w Umowie. 

5. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego zwrotu wszelkiej 

dokumentacji i materiałów otrzymanych od Zamawiającego w toku realizacji Umowy. 

 

 

§ 9 

Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy muszą być dokonane w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem 
nieważności. 

2. Zamawiający w wyjątkowych przypadkach przewiduję zmianę umowy, polegającą na zmianie terminów określonych  
w  § 1 ust. 5 Umowy. 

 

§ 10 

Osoby do kontaktu 

1. Osobą upoważnioną do kontaktu i za odbiór przedmiotu niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest  __________ . 

2. Osobą upoważnioną do kontaktu i za realizację przedmiotu niniejszej umowy ze strony Wykonawcy jest __________ . 

3. Osoba wymieniona w ust. 1 wspólnie z Wykonawcą uprawniona jest do uzgadniania form i metod wykonywania 
przedmiotu umowy, udzielania koniecznych poleceń, wytycznych, uwag, wyjaśnień i informacji, podejmowania innych 
niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Bieżące ustalenia związane z realizacją umowy mogą być przez strony dokonywane za pośrednictwem telefonu lub poczty 
elektronicznej. 

5. Zmiana osób upoważnionych do kontaktu nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.  

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Żadne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich ani wnoszone 
aportem do innych podmiotów. 

2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego,  

3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  



 

 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

_______________________                                                  _______________________ 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

  


